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ΣΙΝΔΟΣ   23 - 9 - 2022 

                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 17985 

 
 

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 27 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:00΄: 
 
1. Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022. 
2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθ. 8671/2022 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
3. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αριθ. 391/2022 απόφασης του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης. 
4. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό  προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης στην υπ’ αριθ. 0601011   ιδιοκτησία και στην υπ’ αριθ. 0601008 ιδιοκτησία στο Ο.Τ 
Γ392,  που προέκυψε από την υπ’ αριθ. 89  πράξη εφαρμογής   του ρυμοτομικού σχεδίου 
του πρώην Δήμου Ιωνίας. (ΔΙΟΡΘ. 89/5). 

5. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό  προσκυρούμενης έκτασης στην 
υπ’ αριθ. 0601010   ιδιοκτησία και στην υπ’ αριθ. 0601008 ιδιοκτησία στο Ο.Τ Γ392, που 
προέκυψε από την υπ’ αριθ. 89  πράξη εφαρμογής   του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην 
Δήμου Ιωνίας. (ΔΙΟΡΘ. 89/5). 

6. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό  προσκυρούμενης έκτασης στην 
υπ’ αριθ. 0601009   ιδιοκτησία και στην υπ’ αριθ. 0601008 ιδιοκτησία στο Ο.Τ Γ392, που 
προέκυψε από την υπ’ αριθ. 89  πράξη εφαρμογής   του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην 
Δήμου Ιωνίας. (ΔΙΟΡΘ. 89/5). 

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο του Δήμου».                                   

8. Έγκριση τροποποίησης της 177/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Δέλτα «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα». 

9. Έγκριση διόρθωσης - διαγραφής  εγγραφών από χρηματικούς  καταλόγους  του οφειλέτη 

Καπετάνιου  Δημοσθένη  του Ιωάννη. 

 
 



 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


