
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΣΙΝΔΟΣ  9 - 4 - 2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6968   

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
 (Άρθρο 75 του Ν.3582/2010) 

 
 ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Επιτροπής 

(Σχετικές οι υπ’ αριθ. 1265/17329/16-9-2019 και 17984/5-10-2020 αποφάσεις Δημάρχου 
καθώς και η υπ. αριθ. 129/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) : 

1. Γλώσση Γεώργιο 
2. Αλμπάνη Θεοφάνη 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
4. Ναζλίδη Χρήστο   
5. Βαμβάκο Ευάγγελο 
6. Σκουλαριώτη Δημήτριο 
7. Χαντέ Αχιλλέα 
8. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο    

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση την Τρίτη 13 Απριλίου 2021, ώρα 13:00΄, η οποία θα γίνει δια 
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄/55/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19», παράγραφος 1. 
Συγκεκριμένα, σας αποστέλλουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις εισηγήσεις των 
θεμάτων με e-mail και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ή μη, με αποστολή της απάντησή σας 
(με e-mail ή με ΦΑΞ 2310798143) έως την Τρίτη 13 Απριλίου 2021, ώρα 13:00΄. 
 

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου: «Συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο του Δήμου» Αριθ. Μελ. :   14/2018. 

2. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για το διαγωνισμό 
Επιλογής Αναδόχου Εκπόνησης της Μελέτης για το 1ο Υποέργο της Πράξης: 
«Σύνταξη/επικαιροποιηση γενικού σχεδίου ύδρευσης (masterplan) και υλοποίηση σχεδίου 
ασφάλειας νερού Δήμου Δέλτα» Εκτιμώμενης αξίας 250.406,24 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 24% 1ο Υποέργο/τμήμα: «σύνταξη/επικαιροποιηση γενικού σχεδίου ύδρευσης 
(masterplan) Δήμου Δέλτα» α/α διαγωνισμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
91896. 

3. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για το διαγωνισμό 
Επιλογής Αναδόχου Εκπόνησης της Μελέτης για το 2ο Υποέργο της Πράξης: 
«Σύνταξη/επικαιροποιηση γενικού σχεδίου ύδρευσης (masterplan) και υλοποίηση σχεδίου 
ασφάλειας νερού Δήμου Δέλτα» Εκτιμώμενης αξίας 250.406,24 € , συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 24% 2ο Υποέργο/τμήμα: «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Δέλτα» α/α 
διαγωνισμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 91898. 

4. Έγκριση ή μη της υποβολής Τεχνικού Δελτίου  και  αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) 
στον Δήμο Δέλτα», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 14578/24.7.2020 πρόσκλησης (Κωδικός 
πρόσκλησης ΑΤ11 ) του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  -  Άξονας Προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» , με τίτλο:   «Δράσεις για 
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». 

5. Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, επί της οδού Χρ. Σμύρνης 
16Α στη Σίνδο, μόνο ως προς την αντικατάσταση ενός εκ του εκμισθωτή. 



 

6. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
έτους 2021 του Δήμου Δέλτα. 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
   ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


