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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     ΣΙΝΔΟΣ  4-5-2017 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 13η                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12979 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)  

 
Προς  τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Ζάχος Γρηγόριος 
2. Γουρουνίδης Φίλιππος  
3. Χαλκίδης Δημήτριος 
4. Μπαλλογιάννη Ελένη  
5. Βαμβάκος Ευάγγελος  
6. Πετρίδης Ανέστης 
7. Γλώσσης  Γεώργιος 
8. Ρήγας Ιωάννης 

 
Σας προσκαλώ  σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
1. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αριθ. 204/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

1.214,75 €. 
2. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αριθ. 205/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

1.275,50 €. 
3. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αριθ. 46Ε/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

7.152,07 €. 
4. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αριθ. 47Ε/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

7.092,05 €. 
5. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αριθ. 48Ε/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

7.224,56 €. 
6. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αριθ. 49Ε/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

9.425,40 €. 
7. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αριθ. 57Ε/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

26.918,10 €. 
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Δήμο Δέλτα, 

καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού έτους 2017-2018». 

9. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό  στο Ο.Τ Γ247, της επέκτασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας, (ιδιοκτησία 0401058)  στην οποία οφείλεται 
αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης από το Δήμο  ( υπ’ αριθμ.  89 Πράξη Εφαρμογής). 

10. Καθορισμός των όρων Διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
αγροτικών χαλικόστρωτων οδών εκτός οικισμών», με Αριθ. Μελέτης : 16/2016. 

11. Καθορισμός των όρων Διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», με Αριθ. Μελέτης : 02/2017. 

12. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ,ήτοι παράσταση και κατάθεση 
υπομνήματος ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(Τμήμα Ε΄Τριμελές)  κατά τη 
δικάσιμο ,την  17-5-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με 
αρ.καταχ.ΠΡΦ731/18-12-2015 Προσφυγής  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης"  κατά:α) του Δήμου Δέλτα β)του υπ' αρ.83/2015 βεαιαωτικού 



 

καταλόγου της Οικονομικής υπηρεσίας για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2011 
συνολικού ύψους 290.717,74€.γ)της υπ' αρ.1218/2015 απόφασης Δημάρχου Δήμου Δέλτα. 

13. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την παράσταση της 
και την κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(τμήμα 
Γ΄Τριμελές),στη συζήτηση της υπ' αρ.καταχ.ΑΓ958/14-11-2014 αγωγής ,της ετερόρρυθμης εταιρίας 
με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΦΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.ΤΕ κατά του Δήμου Δέλτα, στη δικάσιμο της  23-5-2017 και 
σε κάθε μετ' αναβολής συζήτηση αυτής. 

14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπής) κατά της υπ' 
αριθμ.755/2017απόφασης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,  που αφορά την 
υπόθεση Χρυσούλας Τραγάκη συζ.Νικολάου Τραγάκη  κατά Δήμου Δέλτα. 

15. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.   
16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

      Παππάς Αθανάσιος 


