
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΣΙΝΔΟΣ   15 - 4 - 2022 

                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7326 

 
 

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 19 Απριλίου 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 19 Απριλίου 2022, ώρα 12:00΄π.μ. :   
 
1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της ΔΕΥΑΔΔ για 

την «Ωρίμανση και υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων 
ΤΟΕΒ Ν. Μαγνησίας Δήμου Δέλτα”», με σκοπό την υποβολή πρότασης στο Π.Α.Α 2014-
2020 – υπ’ αριθ. 4.3.1 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α./2021 πρόσκληση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων». 
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

2. Έγκριση υποβολής αιτήματος και τεχνικού δελτίου για την χρηματοδότηση της πράξης 
«Εξοπλισμός Δήμου Δέλτα για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
άρθρου 10 του Ν.4830/2021», στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου : «Ολοκλήρωση Παιδικού Σταθμού Σίνδου», αριθ. μελ. 15/2016. 

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου : «Ανέγερση Λυκείου Διαβατών», αριθ. μελ. 33/2016. 

5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου : «Κατασκευή νέων παιδικών χαρών - Ανακατασκευή παλαιών», αριθ. μελ. 15/2017. 

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού του αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ 
έως δυτικό αντλιοστάσιο», αριθ. μελ. 16/2017. 

7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου : «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας σε σχολικά 
κτίρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα», αριθ. μελ. 5/2018. 

8. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου : «Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού από στροφή Ανατολικού-
Ανατολικό Δήμου Δέλτα», αριθ. μελ. 6/2018. 



 

9. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου : «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων (Ολοκλήρωση ορόφου 
πολιτιστικού κέντρου Κυμίνων - Ν. Μαλγάρων)», αριθ. μελ. 13/2018. 

10. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022. 
11. Έγκριση εισηγητικής έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α΄ 

τρίμηνο 2022. 
12. Επανέγκριση του «Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Χώρων 

Άθλησης Δήμου Δέλτα». 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


