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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

         
                                Σίνδος  21 - 5 - 2021 

                               Αριθ. πρωτ.: 9923 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δέλτα 

( Άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 ) 
 

ΠΡΟΣ: α) Τα Μέλη της Επιτροπής : 
 (Σχετική η υπ΄ αριθ. 1265/17329/16-9-2019 απόφαση Δημάρχου καθώς και η υπ΄ αριθ. 

130/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). 

 
β) Προέδρους Κοινοτήτων : 

Διαβατών : Τσίντου Πολυχρονία 
Καλοχωρίου : Στατερούδη Πέτρο 
Χαλάστρας : Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία 
 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 25 Μαΐου 
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 έως την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, ώρα 13:00΄. 
 
Λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 
 
1. Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 67 και 219 της Κοινότητας 

Χαλάστρας μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση με την υπ’ 
αριθ. 6391/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

2. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 612 αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Διαβατών. 

3. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στα υπ’ αριθ. 313 και 314 αγροτεμάχια, 
του αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

4. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 484Α αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

5. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 537 αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

1. Γλώσση Γεώργιο 
2. Αλμπάνη Θεοφάνη 
3. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
4. Χαλβατζή Ευάγγελο 

5. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
6. Μπαλλογιάννη Ελένη 
7. Αντωνιάδη Αντώνιο 
8. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο 
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6. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 674 αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

7. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 823 αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

8. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 863 αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

9. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 898Α αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

10. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 977 αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

11. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στα υπ’ αριθ. 1074Α και 1074Β 
αγροτεμάχια, του αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

12. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 935(β1) αγροτεμάχιο, του 
αγροκτήματος Χαλάστρας. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


