
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΣΙΝΔΟΣ  21 - 5 - 2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9903   

 
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 25 Μαϊου 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 25 Μαϊου 2021, ώρα 13:00΄. 
 

1. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2018), Αρ. Διακ.: 03/8165/23-04-2021 και 
ανάδειξη προσωρινών ανάδοχων. 

2. Έγκριση ή μη υποβολής Τεχνικού Δελτίου και αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στον Δήμο Δέλτα», στα πλαίσια της 
υπ’ αριθ. 14576 / 24.7.2020 πρόσκλησης (Κωδικός πρόσκλησης ΑΤ06 ) 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 : «Αστική Αναζωογόνηση». 

3. Έγκριση ή μη υποβολής Τεχνικού Δελτίου  και  αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ανέγερση ΕΠΑΛ Σίνδου», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 16401/ 28.8.2020 πρόσκλησης 
(Κωδικός πρόσκλησης ΑΤ07 ) του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  -   Άξονας Προτεραιότητας: «Παιδεία, 
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»  με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος 
των Δήμων». 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής 
διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος». 

5. Έγκριση ή μη της υποβολής Τεχνικού Δελτίου  και  αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Δημιουργία μουσείου τοπικής ιστορίας και προσφυγικής μνήμης στην κοινότητα Διαβατών 
του Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 20003/ 27.10.2020 πρόσκλησης (Κωδικός 
πρόσκλησης ΑΤ14) του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο: «Ελλάδα 1821-Ελλαδα 2021». 



 

6. Έγκριση ή μη της  υποβολής Τεχνικού Δελτίου  και  αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Δέλτα» , στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 14577 / 24.7.2020 
πρόσκλησης (Κωδικός πρόσκλησης ΑΤ09 ) του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  -   Άξονας  Προτεραιότητας : «Πολιτική 
Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»  με τίτλο : «Ωρίμανση έργων 
και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος». 

7. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων (υπ’ αριθ. 
1/6596/2021 διακήρυξη). 

8. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Διαχείριση 
μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα 2021». 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
   ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


