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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 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 μ.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
 
1. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

καθορισμός όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια εργαλείων Τεχνικής 
Υπηρεσίας 2016. 

2. Εξωδικαστικός καθορισμός  τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής  έκτασης  10,60 τ.μ. 
στην υπ’ αριθμ. 1  ιδιοκτησία, στο Ο.Τ 189,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7391/2003 πράξη 
τακτοποίησης και αναλογισμού στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας. 

3. Έγκριση δωρεάς του απορριμματοφόρου ΚΗΙ 7950 κατά πλήρη κυριότητα από την ΔΕΥΑ στον 
Δήμο Δέλτα. 

4. Τροποποίηση της 162/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα. 
5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.330,05 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Καραμήτρη Φιλιώ. 
6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.330,05 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Γραμματικού Ελένη. 
7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 3.494,31 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Σταματίου Ιωάννης. 
8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 294,57 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Πολιανίδης Φέλιξ. 
9. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  κατά τη δικάσιμο ,την  14-12-2016 

και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση , ενώπιον του ΙΒ' Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της με αρ.καταχ.ΑΓ6854/10-12-2013 αγωγής των: 1)Θωμά 
Μπατσιόλα του Ιωάννη και 2)Ιωάννη Μπατσιόλα του Θωμά  κατά Δήμου Δέλτα. 

10. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( παράσταση και κατάθεση 
προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)  κατά τη δικάσιμο, την  16-12-
2016 και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με αρ.κατ.13876/2016 αγωγής των: 



 

1) Μπελούρη Δημητρίου του Ιωάννη και 2) Χορομίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννου κατά Δήμου 
Δέλτα. 

11. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( παράσταση και κατάθεση 
προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης)  κατά τη δικάσιμο, την  16-12-2016 και σε 
κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με αρ.κατ.10480/2016 αγωγής του Μπελούρη 
Δημητρίου του Ιωάννη  κατά Δήμου Δέλτα. 

12. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου, προς απόκρουση ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της με αρ.κατ.7078/2016 αγωγής της ομόρρυθμης 
εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε"  κατά Δήμου Δέλτα. 

13. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  κατά τη δικάσιμο, την  9-12-2016 
και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση ,ενώπιον του Ζ' Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των: 1)με αρ.καταχ.ΠΡ444/3-4-2008 , 2)με αρ.καταχ.ΠΡ445/3-4-
2008,3)με αρ.καταχ.ΠΡ446/3-4-2008, Προσφυγών των:α)Αλβανού Φωτίου του Νικολάου(πρώην 
Πρόεδρος Δημ.Επιχείρησης τέως Δήμου Εχεδώρου) και β)Σαλανίδη Γρηγορίου του 
Συμεών(υπάλληλος Δήμου Δέλτα)  κατά των: 1) με αρ.πρωτ.2518/6/96β΄, 2)με 
αρ.πρωτ.2518/3/124-γ και 3) με αρ.πρωτ.2518/6/73γ΄αποφάσεων του Διοικητή  Τμήματος 
Τροχαίας Θέρμης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. 

14. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( παράσταση και κατάθεση 
προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)  κατά τη δικάσιμο, την  15-12-
2016 και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση της με αρ.κατ.20766/2015 αγωγής της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε" κατά Δήμου Δέλτα. 

15. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  κατά τη δικάσιμο, την  12-12-2016 
και σε κάθε μετ΄αναβολής δικάσιμο, προς απόκρουση ,ενώπιον του Η' Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των: 1)με αρ.καταχ.ΠΡ4440/6-10-2015 , 2)με αρ.καταχ.ΠΡ4441/6-10-
2015,3)με αρ.καταχ.ΠΡ4442/6-10-2010 ,Προσφυγών της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
"ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΕ"(ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ) κατά των: 1)τέως Δημάρχου Εχεδώρου 
και νυν Δήμου Δέλτα, 2)των με αρ.18/2010, των με αρ.26/2009 και 27/2009 και  των  με αρ.17/2010 
αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων τέως Δημάρχου Εχεδώρου, 3)των υπ' 
αρ.123/2009,124/2009,655/2010,656/2010 αποφάσεων τέως Δημάρχου Εχεδώρου, 4)των με 
αρ.399/2008,399/2007,401/2006,368/2005,317/2004,217/2000 και 5/1999 αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Εχεδώρου 

16. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.Δ΄), στη 
συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.ΠΡ 1541/17-11-2008 προσφυγής   του τέως Δήμου Εχεδώρου και νυν 
Δήμου Δέλτα  κατά της υπ' αρ.7943/30-9-2008 απόφασης του Γραφείου Πολιτικής Γής της 
διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη δικάσιμο της  6-12-
2016, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο. 

17. Νομιμοποίηση στη ,με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.I΄), στη 
συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.ΠΡ 818/24-5-2007 προσφυγής   του Γρηγοριάδη Γρηγορίου του 
Χριστοδούλου κατά:1) του Δημάρχου Δήμου Δέλτα και 2)της υπ' αρ.54/13-3-2007 απόφασης 
Δημάρχου τέως Δημάρχου Εχεδώρου, κατά τη δικάσιμο της  14-12-2016, καθώς και σε κάθε μετ' 
αναβολή δικάσιμο. 

18. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.Η΄), 
στη συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.ΠΡ 1/8-1-2008 προσφυγής   της Κυριάκογλου Αθηνάς Φλώρας κατά 
της υπ' αρ.180/12-10-2007 απόφασης Δημάρχου τέως Δημάρχου Εχεδώρου, κατά τη δικάσιμο της  
12-12-2016, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο. 

19. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου  και εξουσιοδότηση  για 
την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.Β΄), 
στη συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.ΑΓ 8/3-1-2008 αγωγής  του Άγγελου Καψάλη του Βασιλείου, κατά τη 
δικάσιμο της  15-12-2016, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο. 



 

20. Νομιμοποίηση στη, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Δέλτα:1)  για την 
άσκηση της υπ' αρ. κατ.395/2014 (υπ’ αρ.κατ.προσδ.10238/2014) έφεσης, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Δέλτα κατά της υπ' αριθμ.3053/2014 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά του Μπελούρη Δημητρίου  του Ιωάννη, καθώς  
και 2) εξουσιοδότηση  για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αρ.κατ.395/2014(υπ’ αρ.κατ.προσδ.10238/2014) έφεσης  του  
Δήμου Δέλτα κατά της  της υπ' αριθμ.3053/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και 
κατά του Δημητρίου Μπελούρη του Ιωάννη, στη δικάσιμο της  17-3-2017, καθώς και σε κάθε μετ' 
αναβολή δικάσιμο. 

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.3030/2016 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,  που αφορά την υπόθεση του Αργυρίου Παπέτρου 
κατά Δήμου Δέλτα. 

22. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.2918/2016 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,  που αφορά την υπόθεση "Αθ.Τζαγγατζής και Σία ΟΕ" 
κατά Δήμου Δέλτα. 

23. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αναίρεσης) κατά της υπ' αριθμ.8554/2016 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(έφεση Δήμου Δέλτα κατά της υπ' 
αρ.2117/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσ/ν'ικης),  που αφορά την υπόθεση  
Μπελούρη Δημητρίου κατά Δήμου Δέλτα. 

24. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αναίρεσης) κατά της υπ' αριθμ.8557/2016 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(έφεση Δήμου Δέλτα κατά της υπ' 
αρ.4671/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσ/ν'ικης),  που αφορά την υπόθεση  
Μπελούρη Δημητρίου κατά Δήμου Δέλτα. 

25. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αναίρεσης) κατά της υπ' αριθμ.8579/2016 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(έφεση Δήμου Δέλτα κατά της υπ' 
αρ.4672/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσ/ν'ικης),  που αφορά την υπόθεση  
Μπελούρη Δημητρίου κατά Δήμου Δέλτα. 

26. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

      Λιούλιας Στέφανος 


