
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΣΙΝΔΟΣ  9 - 12 - 2021 

                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  24694 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

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

 
 ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Επιτροπής 

(Σχετικές οι υπ’ αριθ. 1213/19195/29-9-2021 και 1247/19424/1-10-2021 αποφάσεις Δημάρχου 
καθώς και η υπ. αριθ. 129/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) : 

 
1. Αλμπάνη Θεοφάνη 
2. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
3. Ναζλίδη Χρήστο   
4. Βαμβάκο Ευάγγελο 
5. Σκουλαριώτη Δημήτριο 
6. Γλώσση Γεώργιο 
7. Χαντέ Αχιλλέα 
8. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο    
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση (άρθρο 75 του Ν.3852/2010) την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, 
ώρα 12:00΄, η οποία θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021). 
Συγκεκριμένα, σας αποστέλλουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις σχετικές εισηγήσεις 
με e-mail και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ή μη, με αποστολή της απάντησή σας με e-
mail ή τηλεφωνικά, μέχρι την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 12:00΄ :   
 
1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021. 
2. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων, βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 
3. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό α) για την προσκύρωση 

δημοτικής έκτασης εμβαδού 11,50 τ.μ. στην υπ’ αριθ. 011601 ιδιοκτησία, στο Ο.Τ. 52 και β) 
αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης που οφείλεται από το Δήμο στην 011601 ιδιοκτησία, του 
προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6846/1996 πράξη 
τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων, στη Δημοτική Κοινότητα 
Χαλάστρας. 

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρησης - 
επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 
2022». 

5. Έγκριση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για την ετήσια συνδρομή στη 
νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Κυμίνων και 
Ν. Μαλγάρων (Ολοκλήρωση ορόφου πολιτιστικού κέντρου Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων)», αριθ. 
μελ. 13/2018. 

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Λυκείου», αριθ. μελέτης 33/2016. 
8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού του 

αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ έως δυτικό αντλιοστάσιο», με αριθ. μελ.  
16/2017. 

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών της οδού από στροφή Ανατολικού - Ανατολικό Δήμου Δέλτα», με αριθ. μελ.  
6/2018. 

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Επισκευή - συντήρηση αύλειων χώρων και 
βελτίωση προσβασιμότητας σε σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα», 
με αριθ. μελ. 5/2018. 



 

11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Παιδικού Σταθμού Σίνδου», 
με αριθ. μελ. 15/2016. 

12. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός ανοικτών αθλητικών 
εγκαταστάσεων Ν. Μαγνησίας και Ανατολικού», με αριθ. μελ. 14/2017. 

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2022-2023, 
για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού». 

14. Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  και ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για το Δήμο Δέλτα 
και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα» (Αρ. Διακήρυξης 9/22683/15-11-
2021), λόγω διακοπής λειτουργίας  του ΕΣΗΔΗΣ. 

15. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προδικαστικής προσφυγής 
κατά της υπ’ αριθ. 418/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, λόγω διακοπής λειτουργίας 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


