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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 Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
1. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων 

Σίνδου του Δήμου Δέλτα. 
2. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων 

Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα. 
3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 285,74 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Παπαδόπουλος Χρήστος. 
4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 770,48 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος. 
5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 202,55 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Πολίτης Γεώργιος. 
6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.576,86 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Δαλκίδης Κυριάκος. 
7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 26.918,10 € στο όνομα υπαλλήλου του 

Δήμου, Γεμενετζής Δημήτριος. 
8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 168,20 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Πολύζος Κωνσταντίνος. 
9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ' 

αριθμ.1762/2017απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,  που αφορά την 
υπόθεση:1)Αικατερίνης Σούρδα του Ιωάννη και 2)Ευστρατίας Καραισκάκη του Κωνσταντίνου  κατά 
Δήμου Δέλτα. 

10. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την παράσταση της 
και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,στη συζήτηση 
της 7-4-2017 και σε κάθε μετ' αναβολής συζήτηση, της υπ' αριθμ.κατ.232/2016(υπ' 
αρ.κατ.προσδ.658/2017)ασκηθείσας έφεσης της Φωτεινής Παπούλια του Δημητρίου :1) κατά της 
υπ' αρ.8044/2015 απόφασης του Ερηνοδικείου Θεσσαλονίκης και 2) κατά Δήμου Δέλτα. 

11. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την παράσταση της 
και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,στη συζήτηση 
της 7-4-2017 και σε κάθε μετ' αναβολής συζήτηση, της υπ' αριθμ.κατ.576/2016(υπ' 



 

αρ.κατ.προσδ.16381/2016)ασκηθείσας έφεσης του Δημητρίου Μπελούρη του Ιωάννη :1) κατά της 
υπ' αρ.13771/2015 απόφασης του Ερηνοδικείου Θεσσαλονίκης και 2) κατά Δήμου Δέλτα. 

12. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την παράσταση της 
και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης,στη συζήτηση της 
24-4-2017 και σε κάθε μετ' αναβολής συζήτηση, της υπ' αριθμ.κατ.3339/2015(υπ' 
αρ.κατ.προσδ.3172/2015)ασκηθείσας έφεσης του Δημητρίου Μπελούρη του Ιωάννη :1) κατά της 
υπ' αρ.12764/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και 2) κατά Δήμου 
Δέλτα. 

13. Παραίτηση του Δήμου Δέλτα από τις:1) υπ' αρ.καταχ.128/27-1-2009 ασκηθείσα Προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.Γ΄Τριμελές) κατά:α) της με αριθ.πρωτ.5201/2008 
απόφασης πρώην Νομάρχου Θεσσαλονίκης ,2) υπ' αρ.καταχ.174/5-2-2009 ασκηθείσα Προσφυγή 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.Γ΄Τριμελές) κατά:α) της με 
αριθ.899/2008 απόφασης Α΄ΕΑΘ και β) της εταιρίας "ΠΓ ΠΕΤΑΧΤΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ",3) υπ' 
αρ.καταχ.175/5-2-2009 ασκηθείσα Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης(τμημ.Γ΄Τριμελές) κατά:α) της με αριθ.899/2008 απόφασης Α΄ΕΑΘ και β)Μαρίας 
Παπαδοπούλου του Νικολάου. 

14. Παραίτηση του Δήμου Δέλτα από τις:1) υπ' αρ.καταχ.361/24-2-2009 ασκηθείσα Προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.Η΄Τριμελές) κατά:α) της με αριθ.πρωτ.331/2009 
απόφασης πρώην Νομάρχου Θεσσαλονίκης ,2) υπ' αρ.καταχ.2280/6-5-2009 ασκηθείσα Προσφυγή 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(τμημ.Η΄Τριμελές) κατά:α) της με 
αριθ.899/2008 απόφασης Α΄ΕΑΘ και β) της εταιρίας "ΠΓ ΠΕΤΑΧΤΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ",3) υπ' 
αρ.καταχ.2281/6-5-2009 ασκηθείσα Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης(τμημ.Η΄Τριμελές) κατά:α) της με αριθ.913/2009 απόφασης Α΄ΕΑΘ και β)Μαρίας 
Παπαδοπούλου του Νικολάου. 

15. Ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.   
16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

      Παππάς Αθανάσιος 


