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ΣΙΝΔΟΣ   5 - 8 - 2022 

                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  14869 

 
 

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 (παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), η οποία θα γίνει δια 
περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022). 
 
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 9 Αυγούστου 2022, ώρα 12:00΄ : 
 
1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022. 
2. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων, βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 
3. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση Εφαρμογών 

Λογισμικού 2022-2023» και κατακύρωσης αυτής σύμφωνα με την από 20-06-2022 μελέτη 
του Αυτ. Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών, και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και την 13414/15-07-2022 πρόσκληση Δημάρχου. 

4. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δήμου Δέλτα 2022» και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων, αριθ. διακήρυξης 6/2022. 

5. Καθορισμός των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», με Αρ. Μελέτης : 02/2022. 

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
2022». 

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις 
ανάγκες των δημοτικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Κοινωνικού Πολιτιστικού 
Οργανισμού Δήμου Δέλτα». 

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 175/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
«Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και κατακύρωση αυτού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 01/2022 διακήρυξη». 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης της Σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2021 – 2022». 
10. Έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της νομίμως 

αδειοδοτημένης εταιρείας Unibat Recycling EΕ για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου - οξέως. 



 

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την αποθήκευση εποπτικού υλικού 
των σχολείων της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


