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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. 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 Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
 
1. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική 

προσφορά» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-2018” σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/28917/29-09-2017 
διακήρυξη. 

2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «οικονομική προσφορά» του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων αναλωσίμων 
ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα 2017 - 2018» (Διακήρυξη Αρ.: 
6/26484/12-09-2017) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. 

3. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». 

4. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό  στο Ο.Τ Γ273,  της επέκτασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας, (ιδιοκτησία 0402006)  στην οποία οφείλεται 
αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης από το Δήμο  ( υπ’ αριθμ.  89/90 Πράξη Εφαρμογής). 

5. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό  στο Ο.Τ Γ333,  της επέκτασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας, (ιδιοκτησία 0502010)  στην οποία οφείλεται 
αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης από το Δήμο  ( υπ’ αριθμ.  89 Πράξη Εφαρμογής). 

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά των: α) υπ' αριθμ.9552/2017 
απόφασης του ΜονομελούςΔιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμ.E΄),  που αφορά την 
υπόθεση  της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Α.Ε"  και με 
διακριτικό τίτλο "KALESTESIA ΑΒΕΕ" κατά του πρώην Δήμου Εχεδώρου και ήδη Δήμου Δέλτα ,β)υπ' 
αριθμ.7955/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμ.Γ΄),  που 
αφορά την υπόθεση των:α)Κωνσταντίνου Πηγαδά και β)Ματθαίου Πηγαδά  κατά του πρώην Δήμου 
Χαλάστρας και ήδη Δήμου Δέλτα. 



 

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.2369/2017 
απόφασης  του  Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(τμ.Γ΄),που αφορά την υπόθεση 
"ΑΦΟΙ ΦΑΣΙΑ και ΣΙΑ ΕΤΕ" κατά του  Δήμου Δέλτα. 

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (ανακοπής) κατά της υπ' 
αριθμ.ΔΔΠ8/2018 απόφασης Διαταγής πληρωμής του  Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης(τμ.Β΄),που αφορά την υπόθεση  Φάνη Μεσοχωρίτη κατά του  Δήμου Δέλτα. 

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.6657/2017 
απόφασης  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,που αφορά την υπόθεση Λεωνίδα Σαρρή κατά του  
Δήμου Δέλτα. 

10. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.6055/2017 
απόφασης  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,που αφορά την υπόθεση των Αμυράνη Σταύρου κλπ(13 
ενάγοντες) κατά του  Δήμου Δέλτα. 

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  (αναίρεσης) κατά της υπ' αριθμ.2891/2017 
απόφασης  του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης,που αφορά την υπόθεση των Λιάπη Μερόπης 
κλπ(5 ενάγοντες) κατά του  Δήμου Δέλτα. 

12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.10893/2017 
απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,που αφορά την υπόθεση της Ομόρρυθμης 
εταιρίας με την επωνυμία"ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ" κατά του  Δήμου Δέλτα. 
 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

      Παππάς Αθανάσιος 
 


