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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 19 Οκτωβρίου 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 Γ΄ τρίμηνο του έτους 2016. 
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται  

στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας του Δήμου Δέλτα. 
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρών στους 

οικισμούς του Δήμου Δέλτα – Έκτακτη Ανάγκη – Σεπτέμβριος 2016» στα πλαίσια της δράσης 
«Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δέλτα» εξαιτίας θεομηνίας. 

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση 
θεομηνιών – Έκτακτη ανάγκη – Σεπτέμβριος 2016» στα πλαίσια της δράσης «Αντιμετώπιση 
πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δέλτα» εξαιτίας θεομηνίας. 

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και 
επισκευής εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση θεομηνιών – Έκτακτη Ανάγκη – Σεπτέμβριος 
2016» στα πλαίσια της δράσης «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών στο 
Δήμο Δέλτα» εξαιτίας θεομηνίας. 

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση 
θεομηνιών – Έκτακτη Ανάγκη – Σεπτέμβριος 2016» στα πλαίσια της δράσης «Αντιμετώπιση 
πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δέλτα» εξαιτίας θεομηνίας. 

7. Καθορισμός των νέων όρων της διακήρυξης και έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών του 
επαναληπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων». 

8. Παροχή εντολής, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης για την παράσταση 
αυτού κατά τη συζήτηση της με αριθ. κατ. 18308/29-9-2015 αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία ), η οποία ασκήθηκε από την Ομόρρυθμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΟΕ», η οποία εδρεύει στο Άδενδρο  του Δ. Χαλκηδόνας και 
εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δ. Δέλτα, στη δικάσιμο που ορίστηκε, καθώς και σε κάθε άλλη μετ΄ 
αναβολής συζήτηση. 



 

9. Παροχή εντολής, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης για την παράσταση 
αυτού κατά τη συζήτηση της με αριθ. κατ. ΑΓ466/7-4-2008 αγωγής στο Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η οποία ασκήθηκε από τον Νικόλαο Μαξίμωβ του Νικολάου, κάτοικο 
Ευόσμου Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δ. Δέλτα, στη δικάσιμο που ορίστηκε, 
καθώς και σε κάθε άλλη μετ΄ αναβολής συζήτηση. 

10. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(Τμ.ΙΕ΄), στη 
συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.ΕΦ 413/21-6-2007 έφεσης  του Δήμου Δέλτα(πρώην Δήμος Εχεδώρου) 
κατά του Παπαχρυσόπουλου Χρήστου του Ευαγγέλου  και κατά της υπ’ αρ.1503/2006  οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ,κατά τη δικάσιμο της  21-10-
2016, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο. 

11. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ 
αρ.κατ.26698/2010 έφεσης  του Δήμου Δέλτα(πρώην Δήμος Εχεδώρου) κατά των :1)Παναγιώτη 
Ζάμπου του Νικολάου και 2)της Θεανώς Καρατζά του Δημητρίου και κατά της υπ' αρ. 5849/2009 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ,κατά τη δικάσιμο της  27-10-2016, καθώς και σε κάθε 
μετ' αναβολή δικάσιμο. 

12. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. 

 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

      Λιούλιας Στέφανος 


