
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     ΣΙΝΔΟΣ  1-12-2017 
                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35880 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
(Άρθρα 72, 74 και 75 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. Πετρίδης Ανέστης 
7. Γλώσσης  Γεώργιος 
8. Ρήγας Ιωάννης 

 
Σας προσκαλώ  σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
 
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός 

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού 
εξοπλισμού του Δήμου (2017). 

2. Έγκριση πρακτικoύ αξιολόγησης ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-2018» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2017 διακήρυξης. 

3. Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου: «Διάνοιξη – κατασκευή οδών πρόσβασης Ο.Τ. Γ344 
Διαβατών», με Αριθ. Μελέτης : 16/2013 και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

4. Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης  για 
το έργο  «Συντηρήσεις- μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δέλτα». 

5. Έγκριση απόδοσης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 293,07 ευρώ στο όνομα υπαλλήλου 
του Δήμου, Σταμάτη Δημητρίου του Γεωργίου. 

6. Έγκριση απόδοσης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 19.147,03 ευρώ στο όνομα 
υπαλλήλου του Δήμου, Τσάνταλη Δημητρίου του Βασιλείου. 

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά των: α) υπ' αριθμ.8491/2017 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμ.Ζ΄),  που αφορά την υπόθεση  της 
Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Α.Ε"  κατά του 
πρώην Δήμου Εχεδώρου και ήδη Δήμου Δέλτα ,β)υπ' αριθμ.4271/2017 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμ.Θ΄),  που αφορά την υπόθεση του Άνθιμου Φατεσίδη κατά του 
πρώην Δήμου Εχεδώρου και ήδη Δήμου Δέλτα και γ) υπ' αριθμ.8236/2017 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμ.Α΄),  που αφορά την υπόθεση του Χρήστου Μανώλα κατά του πρώην 
Δήμου Εχεδώρου και ήδη Δήμου Δέλτα. 



 

8. Δικαστικός συμβιβασμός στην υπόθεση του Δαμιανού Ευθυμιάδη ,Εργολήπτη Δημοσίων Έργων 
κατά Δήμου Δέλτα (υπ' αριθμ.14253/2013 οριστική  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης). 

9. 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.ΑΓ492/21-8-2015 αγωγής της ετερόρρυθμης  εταιρίας με την 
επωνυμία "ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε", κατά του Δήμου Δέλτα, στη δικάσιμο της  23-1-2018 και 
σε κάθε μετ' αναβολής συζήτηση αυτής. 

10. Παροχή εντολής, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 
αυτού και την κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση , της με αριθ. ΓΑΚ 34570/2017 και ΕΑΚ 
8385/2017 ανακοπής στο Ειρηνοδικείο Θες/νίκης ,του Θεόδωρου Δελίτσκου  κατά του Δήμου Δέλτα 
και του υπ' αρ.15870/19-5-2017 Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής Δημάρχου Δέλτα». 

11. Παροχή εντολής, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 
αυτού και την κατάθεση λόγων παρέμβασης από πλευράς του Δήμου κατά τη συζήτηση ,α) της με 
αριθ.καταχ.ΑΒΕΜ:ΑΚ34/23-1-2017 (Χ398/2017)αίτησης ακύρωσης των 1)Ορέστη Μεσοχωρίτη και 
2)Δωροθέας Μεσοχωρίτη και β) της με αριθ.καταχ.ΑΒΕΜ:ΑΚ36/23-1-2017 (Χ387/2017)αίτησης 
ακύρωσης της Δωροθέας Μεσοχωρίτη,ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(Τμήμα Γ' 
Ακυρωτικό). 

12. Παροχή εντολής, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 
αυτού κατά τη συζήτηση ,της με αριθ. ΓΑΚ 114881/2017 και ΕΑΚ 18167/2017 αγωγής του Γεωργίου 
Τσάρα κατά του Δήμου Δέλτα. 

13. Παροχή εντολής, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 
αυτού και την κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση , της με αριθ.καταχ.ΑΓ7839/30-7-2010 
αγωγής στο ΣΤ΄Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θες/νίκης ,των α) Μαρίας Βαιτσίδου του Σταύρου 
και β) Παναγιώτη Βαιτσίδη του Γεωργίου  κατά του  Δέλτα Δέλτα. 

14. Παροχή εντολής ,νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 
αυτού και την κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση , της με αριθ.καταχ.ΑΓ248/9-1-2012 αγωγής 
στο Δ΄Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θες/νίκης ,της "ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ"  
κατά του  Δέλτα Δέλτα. 

15. Ανάθεση, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παροχή 
γνωμοδοτήσεων, όσον αφορά τη διαχείριση νομικών ζητημάτων σχετικά με το  έργο «Ανέγερση 
Λυκείου Διαβατών. 

16. Ανάθεση, νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παροχή 
γνωμοδοτήσεων ,όσον αφορά τη διαχείριση νομικών ζητημάτων σχετικά με το  έργο «Αποκατάσταση 
Η/Μ εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου Ν. Μαγνησίας. 

17. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017. 
18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών.  
19. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

      Παππάς Αθανάσιος 


