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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. 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 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
1. Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 
2. Εξέταση ένστασης της εταιρείας ENACT Α.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφασης της 

οικονομικής επιτροπής. 
3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2016. 
4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας εργαλείων Τεχνικής 

Υπηρεσίας 2016», Αρ. Διακ.: 21/33916/29-11-2016. 
5. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια δεκαέξι (16) οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα (υπ’ αριθ. 

23/36910/2016 διακήρυξη του Δημάρχου). 
6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και κατακύρωση της προμήθειας 

Ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα 2016-2017. 
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση 

Παιδικού Σταθμού Σίνδου», αρ. μελ. 15/2016. 
8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της μειοδότριάς εταιρίας, 

για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανέγερση Λυκείου Διαβατών». 
9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.286,74 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Σιδηροπούλου Πολυξένη. 
10. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για δυνατότητα επίτευξης Δικαστικού συμβιβασμού, επί της 

με αριθ. κατ. 3348/2017 κλήσης προς επαναφορά της συζήτησης της με αριθ. κατ. 18308/2015 
αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοι Κούτσικου ΟΕ», νομίμως 
εκπροσωπούμενης , κατά του Δ. Δέλτα Θεσσαλονίκης. 

11. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ,ήτοι για την παράσταση,σύνταξη 
και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον της επιτροπής του αρθ.152 Ν.3463/06 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης ,στη συζήτηση που θα ορισθεί και σε κάθε μετ' αναβολής 
συζήτηση,της από 28-2-2017 ασκηθείσας ειδικής διοικητικής προσφυγής του Δήμου Δέλτα κατά της 
με αρ. πρωτ. 2762/08-02-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας –Θράκης. 

12. Παροχή εντολής,ορισμός και εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την παραίτηση του Δήμου Δέλτα στη 
δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο από τις:1)υπ’αρθ. κατάθεσης 
4274/2008 αίτηση ακύρωσης του τέως Δήμου Εχεδώρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 



 

κατά της υπ’αρθ. 822/2007 απόφασης της Α’ Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Θεσσαλονίκης και 
2)υπ’αρθ. κατάθεσης 6611/2008 αίτηση ακύρωσης του τέως Δήμου Εχεδώρου ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’αρθ. 885/2008 απόφασης της Α’ Επιτροπής 
Απαλλοτριώσεων Θεσσαλονίκης. 

13. Παροχή εντολής και ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ( προσδιορισμός, παράσταση και 
κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Αρείου Πάγου),ήτοι για τον προσδιορισμό και τη συζήτηση,της 
με αρ.κατ.23/10-2-2014 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Δέλτα κατά :1)Του Γενικού Οργανισμού 
Εγγείων Βελτιώσεων(ΓΟΕΒ)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά και 2)Της υπ' αρ.2022/2013 
απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετ΄αναβολής 
δικάσιμο. 

14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.333/2017 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορά την υπόθεση Γεωργίου Ανδρεάδη του 
Αναστασίου κατά Δήμου Δέλτα. 

15. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.13876/2017 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορά την 
υπόθεση:1)Κωνσταντίνου Χορομίδη και 2)Δημητρίου Μπελούρη κατά Δήμου Δέλτα. 

16. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.   
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

      Παππάς Αθανάσιος 


