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Από το πρακτικό 16ο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 52/2022 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών 
Συστήματος Διαχείρισης Έργων Δήμου Δέλτα, με σκοπό 
την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου. 

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο «Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης», σήμερα την 12η του μηνός 
Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 12820/7-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, που εστάλη σε όλα τα μέλη με e-mail. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν 
παρόντα δέκα εννέα (19), ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Αλμπάνης Θεοφάνης 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
4. Κυριακίδης Γεώργιος  
5. Ναζλίδης Χρήστος 
6. Λουμπούτης Κωνσταντίνος 
7. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος 
8. Μαυρίδου Σοφία 
9. Γλώσσης Γεώργιος 

10. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος 
11. Χαντές Αχιλλέας 
12. Αντωνιάδης Αντώνιος 
13. Μαυρομάτης Δημήτριος 
14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 
15. Καϊκής Κωνσταντίνος 

16. Λιάκος Νικόλαος 
17. Σταματάκης Σπυρίδων 
18. Ρουσομάνη Ραφαέλλα 
19. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα  

1. Χαλβατζής Ευάγγελος 
2. Φωτόπουλος Ευθύμιος 
3. Καμανάς Δημήτριος 
4. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
5. Βαμβάκος Ευάγγελος 
6. Δαρμουσλής Δημήτριος 
7. Ζάχος Γρηγόριος 
8. Μπαλλογιάννη Ελένη 
9. Καστελιάνος Πέτρος 

10. Παππάς Αθανάσιος 
11. Τερζής Ροβέρτος 
12. Βαλάρης Θεόδωρος 
13. Αλεξανδρίδης Γεώργιος 
14. Μπενάκης Μιχαήλ 

 
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολικού, Βραχιάς, Διαβατών, Καλοχωρίου, Κυμίνων, 
Ν. Μαγνησίας, Ν. Μαλγάρων, Σίνδου και Χαλάστρας : Καρκαμάνης Σπυρίδων, Βέρρος 
Αναστάσιος, Τσίντου Πολυχρονία, Στατερούδης Πέτρος, Κατούνας Βασίλειος, Καράδαλης 
Θεόδωρος, Μπαξεβάνης Χρήστος, Γκαμανής Δημήτριος και Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία 
δεν παρέστησαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε επίσης και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης Ιωάννης. 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σπανούδης Σταύρος. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος 
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, κα Εζανίδου Ιωάννα. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελευθεριάδου Παρασκευή, Ναζλίδης Χρήστος, Καϊκής Κωνσταντίνος και 
Ρουσομάνη Ραφαέλλα επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο και του ζήτησαν να 
συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους υγείας, ο πρόεδρος ενημέρωσε 
το συμβούλιο πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δυνάμει των 
προβλεπόμενων που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 375/39167/2-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) 
εγκύκλιο και τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν, εφόσον συντρέχαν λόγοι αντικειμενικής 
αδυναμίας να παραστούν δια ζώσης. 
Παράλληλα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 επανήλθε η δυνατότητα διεξαγωγής των 
συμβουλίων δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ως μέτρο αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουμπούτης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 3ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης είπε, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης με το 
υπ΄αριθ.11698/21-6-2022 έγγραφό του μας ενημερώνει ότι: 
 
1.Με τον Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α’/21.3.2022 ) τέθηκαν σε ισχύ η διαχείριση, ο έλεγχος και η 
εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 
Σύμφωνα με  τις   απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (Ε.Π)   της προγραμματικής περιόδου  2014-2020 (Ν. 4314/2014) αλλά και της 
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νέας  προγραμματικής περιόδου  2021-2027,  με την  αίτηση χρηματοδότησης πρέπει  να 
τεκμηριώνεται  και η  διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική   ικανότητα (Διαχειριστική 
Επάρκεια) του Δήμου ως δυνητικού δικαιούχου.   
Η ανωτέρω τεκμηρίωση είναι  απαιτητή και από άλλα  χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ 
Α.ΤΡΙΤΣΗΣ,  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ). 
 
2.Σε εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4825/2021 , από   1/3/2022 καταργήθηκαν οι ενστάσεις  για 
τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων και η δικαστική προστασία παρέχεται μέσω 
Διοικητικού Εφετείου. 
  
3. Σε εφαρμογή  των εγκυκλίων για την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,  
καθορίζονται η διαδικασία και οι χρήστες  του συστήματος e- ΠΔΕ, μέσω του οποίου 
πραγματοποιούνται οι πληρωμές των συμβάσεων που  χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.  
 
4.Στα πλαίσια της υποχρέωσης  των φορέων του Δημοσίου Τομέα για την αποδοχή 
ηλεκτρονικών τιμολογίων (HT) κατά την  εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (Ν.4601/2019, ΚΥΑ 
63446/31-5-2021 (Β.2338), ΚΥΑ 98979 /10-8-2021 (Β.3766), υπ’ αριθμ. 42465/30.3.2022 
εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΟ), καθορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες των φορέων για την παραλαβή,  
έλεγχο και πληρωμή των ηλεκτρονικών τιμολογίων . 
   
Το ισχύον «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Έργων Δήμου Δέλτα» εξασφαλίζει 
την διαχειριστική του επάρκεια, ωστόσο το περιεχόμενο των διαδικασιών όσο και των εντύπων 
πρέπει να επικαιροποιούνται ώστε να προσαρμόζονται κάθε φορά στο νέο νομικό πλαίσιο. 
Το Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού & Oργάνωσης αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω νομοθετικές  
ρυθμίσεις, τροποποίησε το εγχειρίδιο  και τα βήματα των βασικών διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, όπως απορρέουν από το νέο νομικό καθεστώς και τις υπηρεσιακές 
ανάγκες του Δήμου. 
Οι οργανικές μονάδες του Δήμου δεν υπέβαλλαν τις προτάσεις τους ως προς το θέμα αν και τους 
ζητήθηκε. 
Το τροποποιημένο εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνει τυποποιημένα έντυπα, τα οποία υποστηρίζουν τις 
διαδικασίες του εγχειρίδιου καθώς επίσης και πίνακες βημάτων των διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4782/2021, όπως ισχύει. 
Σημειώνεται ότι το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Έργων» αφορά το σύνολο 
των έργων-πράξεων (προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες, τεχνικά έργα, τεχνικές και επιστημονικές 
υπηρεσίες) του Δήμου. 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 
Τα προαναφερθέντα, 
Τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του Συστήματος 
Διαχείρισης Έργων Δήμου Δέλτα (120/2009, 376/2013, 115/2016, 220/2017, 322/2018, 65/2019, 
192/2019 ,87/2021  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(18 υπέρ  και 1 «λευκό») 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης Έργων Δήμου Δέλτα, με 
σκοπό την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου. 
 
Η δημοτική σύμβουλος Πασχαλίνα Χατζηκυριάκου δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό». 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 52/2022 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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