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ΣΙΝΔΟΣ 29-9-2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 28η

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27546
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)

Προς
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
Βαμβάκος Ευάγγελος
Ζάχος Γρηγόριος
Παππάς Αθανάσιος
Χαλκίδης Δημήτριος
Καλτσίδης Παναγιώτης
Γλώσσης Γεώργιος
Ρήγας Ιωάννης
Πετρίδης Ανέστης

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Συντηρήσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Δέλτα», με αριθμό μελέτης 13/2016.
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών, για την ανάθεση
συμφωνίας πλαισίου με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».
3. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( παράσταση και
κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
κατά τη δικάσιμο, την 13-10-2016 και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση
της με αρ.κατ.466/2008 αγωγής του Νικολάου Μαξίμωβ κατά Δήμου Δέλτα.
4. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( παράσταση και
κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη
δικάσιμο, την 6-10-2016 και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με
αρ.κατ.18308/2015 αγωγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΟΕ" κατά Δήμου Δέλτα.
5. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( παράσταση και
κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο ,την
14-10-2016 και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με αρ.κατ.8386/2015
αγωγής των Αγγελούδη Μαρία του Αριστείδη κ.λ.π.(συν.28 ενάγοντες) κατά Δήμου Δέλτα.
6. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( παράσταση και
κατάθεση σημειωμάτων) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση
προσωρινής διαταγής ή επικύρωση προδικαστικού συμβιβασμού στη δικάσιμο της 19-102016 και κατά τη συζήτηση της αίτησης του ν.3869/2010 κατά τη δικάσιμο της 8-5-2017 και
σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο(υπόθεση Λάζαρος Κουλτουρίδης του Ανδρέα κατά Δήμου
Δέλτα).

7. Ανάκληση των υπ'αρ.170/2003, υπ'.αρ.17/2004, υπ' αρ.78/2010, υπ' αρ.258/2010, υπ'
αρ.259/2010, υπ' αρ.15/2011, υπ'αρ.268/2008, υπ'αρ.356/2008, υπ' αρ.425/2008, υπ'
αρ.414/2008, υπ' αρ.223/2008, υπ' αρ.885/2008, υπ' αρ.235/2008, υπ' αρ.400/2008, υπ'
αρ.128/2009, υπ' αρ.167/2008, υπ' αρ.401/2008, υπ' αρ.28/2009 αποφάσεις της
Δημαρχιακής Επιτροπής τέως Δήμου Εχεδώρου και νύν Δέλτα, που αφορά σε διορισμό
πληρεξουσίου δικηγόρου.
8. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου
και
εξουσιοδότηση
για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.437/2015(υπ’ αρ.κατ.προσδ.14247/2015)
έφεσης του Δήμου Δέλτα κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΠΑΓΩΝΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ” και της υπ’ αρ.3715/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,
κατά τη δικάσιμο της 7-10-2016 ,καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο.
9. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου
και
εξουσιοδότηση
για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.25448/2015 αντέφεσης της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία “ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ” κατά του Δήμου Δελτα ,κατά της
υπ’ αρ.437/2015(υπ’ αρ.κατ.προσδ.14247/2015) του Δήμου Δέλτα και κατά της υπ’
αρ.3715/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ,κατά τη δικάσιμο της 7-102016, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο.
10. Αποδοχή δωρεάς σε είδος από τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό ,ποσού 3.000 ευρώ, που θα
αντιστοιχεί σε μεταχειρισμένο όχημα τύπου ασθενοφόρο.
11. Τροποποίηση της 164/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα.
12. Τροποποίηση της 167/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα.
13. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016.
14. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λιούλιας Στέφανος

