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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     ΣΙΝΔΟΣ  21-11-2017 
                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 34849 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 παρ. 6 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. Γλώσσης  Γεώργιος 
7. Ρήγας Ιωάννης 
8. Κουκούλη Κυριακή 

 
Σας προσκαλώ  σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
1. Παροχή εντολής ,νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 

αυτού κατά τη συζήτηση , της με αριθ. ΓΑΚ 35033/2017 και ΕΑΚ 8393/2017 αίτησης στο Ειρηνοδικείο 
Θες/νίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),του Χρήστου Αμυράνη κλπ (συνολικά 13 
απασχολουμένων υπαλλήλων στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. 
Δέλτα ),  κατά του Δήμου Δέλτα. 

2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, δηλαδή σύνταξη και κατάθεση έφεσης κατά της με αριθ. 
ΓΑΚ/35033/2017, ΕΑΚ/8393/2017 απόφασης της Ειρηνοδίκου Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης επί αιτήματος προσωρινής διαταγής (Διαδικασία Ασφ. Μέτρων), επί της με αριθ. κατ. 
ΓΑΚ/35033/2017, ΕΑΚ/8393/2017 αίτησης με διαδίκους τους: 1) Χρήστο Αμυράνη κλπ, (συνολικά 13 
αιτούντες) και 2)του Δ. Δέλτα Θεσσαλονίκης (καθ΄ου). 

3. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την παράσταση της και 
την κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(τμήμα Γ΄Τριμελές 
ουσίας),στη συζήτηση των: α) υπ' αρ.καταχ.ΑΓ80/10-2-2015,β)υπ' αρ.καταχ.ΑΓ258/28-4-2015 και 
γ)υπ' αρ.καταχ.ΑΓ259/28-4-2015 αγωγών ,της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία "ΓΙΑΛΑΜΑΣ 
ΝΙΚ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" κατά του Δήμου Δέλτα, στη δικάσιμο της  11-12-2017 και σε κάθε μετ' αναβολής 
συζήτηση αυτών. 

4. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την παράσταση της και 
την κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(τμήμα Γ΄Τριμελές 
ουσίας),στη συζήτηση της υπ' αρ.καταχ.ΑΓ1027/16-12-2014 αγωγής της ετερόρρυθμης τεχνικής 
εταιρίας με την επωνυμία "Η.ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ -Ε.ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ", κατά του Δήμου Δέλτα, 
στη δικάσιμο της  1-12-2017 και σε κάθε μετ' αναβολής συζήτηση αυτής. 

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1325/34569/17-11- 2017 απόφασης Δημάρχου, έγκριση διενέργειας με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης, ανάθεση και ορισμός επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών 
στο Δήμο Δέλτα 2017» για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης στο Δήμο Δέλτα βάσει της 
υπ’ αριθ. 3906/01 06 2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο 



 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΡΥΒ465ΧΘ7-ΩΨ9), συνολικής δαπάνης 
434.000,00€, στο πλαίσιο της δράσης «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών 
στο Δήμο Δέλτα 2017. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

      Παππάς Αθανάσιος 


