
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     ΣΙΝΔΟΣ  05-02-2016 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4η                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3433 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010) 
 

Προς  τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 
1. Βαμβάκος Ευάγγελος 
2. Ζάχος Γρηγόριος 
3. Παππάς Αθανάσιος 
4. Χαλκίδης Δημήτριος 
5. Καλτσίδης Παναγιώτης 
6. Γλώσσης  Γεώργιος 
7. Ρήγας Ιωάννης 
8. Πετρίδης Ανέστης 

 
Σας προσκαλώ  σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 
 
1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2015. 
2. Ορισμός επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών έργων.  
3. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 2088/2015 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄), που αφορά την υπόθεση της Ομόρρυθμης 
Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗΣ Ο.Ε», κατά 
Δήμου Δέλτα. 

4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 2198/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄), που αφορά την υπόθεση της Ανώνυμης Εταιρίας 
με την επωνυμία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ ΑΤΕ», κατά Δήμου Δέλτα. 

5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.17425/2015 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  που αφορά την υπόθεση  Γεωργίου 
Αρβανιτίδη κατά Δήμου Δέλτα. 

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αναίρεσης) κατά της υπ' αριθμ.146/2016 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  που αφορά την υπόθεση  Μπελούρη 
Δημητρίου κατά Δήμου Δέλτα. 

7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 7468/2015 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης , που αφορά την υπόθεση της Χριστίνας Μουτσιάκη κατά Δήμου 
Δέλτα. 

8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 7469/2015 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης , που αφορά την υπόθεση του Γρηγορίου Ζάχου κατά Δήμου Δέλτα. 

9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 15687/2015 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , που αφορά την υπόθεση της Μαρίας Μιχαήλογλου κατά 
Δήμου Δέλτα. 

10. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.364/8-1-2015 αιτήσεως του κου Τακφορίδη Δημητρίου  του 
Κωνσταντίνου προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως του μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για 
υλικές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο του, μετά από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

11. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.835/14-1-2016 αιτήσεως του κου Αραμπατζόγλου Πέτρου του 
Ευριπίδη προς το Δήμο Δέλτα (η υπ' αρ.καταχ.ΑΓ243/17-4-2007 αγωγή του κατά Δήμου Δέλτα), 



 

περί αποζημιώσεως του μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο 
του, μετά από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

12. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. 
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