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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 Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
 
1. Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού αξιολόγησης ηλεκτρονικών (υπο)φακελων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής» για την προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα έτους 2016-2017. 
2. Έγκριση διενέργειας, επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης ως τρόπου ανάθεσης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων διαπραγμάτευσης για την «παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Κοινωφελούς Προγράμματος σε Δήμους και σε 
Υπηρεσίες Α΄Υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών». 

3. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 
(τόνερ και μελάνια για φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτές) για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα. 

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση και 
Βυθομετρήσεις στην περιοχή Αλιευτικού καταφυγίου Δ.Ε.Χαλάστρας» και ψήφιση πίστωσης. 

5. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016. 

6. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (παράσταση και κατάθεση 
προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης)  κατά τη δικάσιμο, την  10-11-2016 και σε 
κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με αρ.κατ.4897/2016 αγωγής του Αθανασιάδη 
Γεωργίου κλπ (συνολικά 77 ενάγοντες)  κατά Δήμου Δέλτα. 

7. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (παράσταση και κατάθεση 
προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)  κατά τη δικάσιμο, την  4-11-
2016 και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με αρ.κατ.22475/2015 αγωγής του 
Αστέριου Πράπα του Ιωάννη  κατά Δήμου Δέλτα. 

8. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (παράσταση και κατάθεση 
προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης)  κατά τη δικάσιμο, την  10-11-2016 και σε 



 

κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με αρ.κατ.15922/2015 αγωγής του Μπελούρη 
Δημητρίου του Ιωάννη  κατά Δήμου Δέλτα. 

9. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ΄ακυρωτικό), στη συζήτηση 
της ΑΒΕΜ:ΑΚ 329/14-9-2015 Αίτησης ακύρωσης της Σιδηροπούλου Πολυξένης  κατά :1) της υπ' 
αρ.517/2015 απόφασης Δημάρχου Δήμου Δέλτα,2)κάθε άλλης συναφούς πράξης,3)του Δήμου 
Δέλτα, κατά τη δικάσιμο της  10-11-2016, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο. 

10. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Θ΄), στη 
συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.ΠΡ 534/5-12-2008 προσφυγής   του Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμος 
Εχεδώρου) κατά του Ελληνικού Δημοσίου  και κατά της υπ’ αρ.3642/2007  απόφασης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη δικάσιμο της  8-11-2016, καθώς και σε κάθε μετ' 
αναβολή δικάσιμο. 

11. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

      Λιούλιας Στέφανος 


