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ΣΙΝΔΟΣ   6 - 5 - 2022 

                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8348 

 
 

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 τακτική συνεδρίαση (παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010) στο Δημαρχείο 
Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 
Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00΄ π.μ.  
Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 
(ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης :   
 
1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα. 
2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022. 
3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 620.000,00 € για το έργο με τίτλο» Ωρίμανση έργων και 

δράσεων Δήμου Δέλτα» από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 
έγκριση  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022. 

4. Έγκριση ή μη της υποβολής Τεχνικού Δελτίου και αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων ΤΟΕΒ Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων Δήμου 
Δέλτα», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 5473/23-12-2021 πρόσκλησης του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014 – 2020 με τίτλο : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». 

5. Έγκριση ή μη της υποβολής Τεχνικού Δελτίου και αίτησης χρηματοδότησης της πράξης 
«Εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων ΤΟΕΒ Χαλάστρας – Καλοχωρίου Δήμου 
Δέλτα», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 5473/23-12-2021 πρόσκλησης του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014 – 2020 με τίτλο : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». 

6. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 
και Ανταλλακτικών Κάδων για το Δήμο Δέλτα», αρ. διακ. : 3/2022. 

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής 
διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«Προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα: Ενός 
(1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20-22 κ.μ. και 
ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου». 

8. Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός όρων 
πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης 
για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της Δ.Κ. Ν. 
Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση επί της οδού 



 

Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα», ενδεικτικού προϋπολογισμού 32.706,22 
ευρώ. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


