
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΣΙΝΔΟΣ   18 - 3 - 2022 

                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5229 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

 (Άρθρο 75 του Ν.3582/2010) 
 

 ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής 
(Σχετική η υπ’ αριθ. 26/337/11-1-2022 απόφαση Δημάρχου καθώς και η υπ’ αριθ. 4/2022 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) : 
 

1. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
2. Ναζλίδη Χρήστο 
3. Βαμβάκο Ευάγγελο 
4. Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο 
5. Γλώσση Γεώργιο 
6. Χαντέ Αχιλλέα 
7. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο 
8. Σταματάκη Σπυρίδωνα 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση (άρθρο 75 του Ν.3852/2010) την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, ώρα 
12:00΄π.μ., 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 Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00΄π.μ. :   
 
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής 

διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 
«προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων για τον Δήμο Δέλτα». 

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δέλτα». 

3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δέλτα, 
έτους 2022. 

4. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022. 
5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα. 
6. Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 64/2020 και 245/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορούν τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα. 

7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.207,00 € στο όνομα του μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Παπαδογιάννη Αντωνίου. 

8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 49,60 € στο όνομα του μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Δημητριάδη Τζιάνου. 

9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 294,41 € στο όνομα του μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Χαλβατζή Ιωάννη. 

10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 342,67 € στο όνομα του μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Σταματίου Ιωάννη. 

11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 49,60 € στο όνομα της μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Σιδηροπούλου Πολυξένης. 

12. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 49,60 € στο όνομα του μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου. 

13. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 49,60 € στο όνομα της μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Γαβριηλίδου Ειρήνης. 



 

14. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 626,68 € στο όνομα της μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου Ζαβαροπούλου Καλλιόπης. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


