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ΠΡΟΗΘΕΕ 

Για ζσμεδρίαζη Οικομομικής Γπιηροπής Δήμοσ Δέληα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 ηοσ Κ.3852/2010) 

Προς 

Σα ηακηικά μέλη ζηις Οικομομικής Γπιηροπής: 

1. Ηαληζίδης Παμαγιώηης 

2. Βαμβάκος Γσάγγελος 

3. Παππάς Αθαμάζιος 

4. Υαλκίδης Δημήηριος 

5. Δάτος Γρηγόριος 

6. Γλώζζης  Γεώργιος 

7. Ρήγας Ζωάμμης 

8. Πεηρίδης Αμέζηης 

 

αξ πνμζθαιώ ζηηξ 19-1-2015 ζε ζοκεδνίαζε πμο ζα γίκεη ζημ Δεμμηηθό Ιαηάζηεμα ίκδμο, 

Μηθμιάμο Πιαζηήνα 13, ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ ηεξ Οηθμκμμηθήξ Επηηνμπήξ, ηεκ 

ΠΑΡΑΗΓΤΕ 23 ΖΑΚΟΤΑΡΖΟΤ 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. γηα ζοδήηεζε θαη ιήρε απμθάζεςκ 

ζηα  παναθάης ζέμαηα εμενήζηαξ δηάηαλεξ: 

 

1. Πανμπή εκημιήξ, κμμημμπμίεζε θαη ελμοζημδόηεζε ζημ δηθεγόνμ Θεζζαιμκίθεξ θ. Μηθόιαμ 

Ακηςκηάδε (ΑΛ 3984), γηα ηεκ πανάζηαζε αοημύ θαηά ηε ζοδήηεζε, ηεξ οπ’ 

αν.θαη.29359/2013 αγςγήξ  ηεξ ακώκομεξ εηαηνίαξ με  ηεκ επςκομία «ΕΚΚΗΜΘΙΕ 

ΠΡΟΙΑΣΑΙΕΤΕ ΑΕ» θαηά Δήμμο Δέιηα θιπ, ζηε δηθάζημμ  ηεξ 30-1-2015, θαζώξ θαη 

ζε θάζε άιιε μεη' ακαβμιή δηθάζημμ 

2. Πανμπή εκημιήξ, κμμημμπμίεζε θαη ελμοζημδόηεζε ζημ δηθεγόνμ Θεζζαιμκίθεξ θ. Μηθόιαμ 

Ακηςκηάδε (ΑΛ 3984) γηα ηεκ πανάζηαζε αοημύ θαηά ηε ζοδήηεζε, ηεξ 

οπ΄αν.θαη.30882/2013 αγςγήξ  ηεξ ακώκομεξ εηαηνίαξ με  ηεκ επςκομία «ΕΚΚΗΜΘΙΕ 

ΠΡΟΙΑΣΑΙΕΤΕ ΑΕ» θαηά Δήμμο Δέιηα, ζηε δηθάζημμ  ηεξ 5-2-2015, θαζώξ θαη ζε 

θάζε άιιε μεη' ακαβμιή δηθάζημμ 

3. Πανμπή εκημιήξ, κμμημμπμίεζε θαη ελμοζημδόηεζε ζημ δηθεγόνμ Θεζζαιμκίθεξ θ. Μηθόιαμ 

Ακηςκηάδε (ΑΛ 3984) γηα ηεκ πανάζηαζε αοημύ θαηά ηε ζοδήηεζε, ηεξ 

οπ΄αν.θαη.ΠΡ247/23-3-2012 Πνμζθογήξ ηςκ 1)Θςάκκε Σζμμπάκμγιμο, 2)Δεμεηνίμο 

Ιονηαθίδε,με ηεκ ηδηόηεηα ημοξ ςξ μειώκ θαη κμμίμςκ εθπνμζώπςκ, ηεξ Ιμηκμπναλίαξ 

"ΣΟΛΠΑΜΟΓΚΟΤ Ιςκ. ΘΩΑΜΜΗ - ΙΤΡΘΑΙΘΔΗ Θςάκ. ΔΗΛΗΣΡΘΟ" θαηά ημο 

Δήμμο Δέιηα , ζηε δηθάζημμ ηεξ 4-2-2015 ,θαζώξ θαη ζε θάζε μεη' ακαβμιή δηθάζημμ 

4. "Πανμπή εκημιήξ, κμμημμπμίεζε θαη ελμοζημδόηεζε ζημ δηθεγόνμ Θεζζαιμκίθεξ θ. Μηθόιαμ 

Ακηςκηάδε (ΑΛ 3984) γηα ηεκ πανάζηαζε αοημύ θαηά ηε ζοδήηεζε, ηεξ 

οπ΄αν.θαη.ΠΡ246/23-3-2012 Πνμζθογήξ ηςκ 1)Θςάκκε Σζμμπάκμγιμο, 2)Δεμεηνίμο 

Ιονηαθίδε, με ηεκ ηδηόηεηα ημοξ ςξ μειώκ θαη κμμίμςκ εθπνμζώπςκ, ηεξ Ιμηκμπναλίαξ 

"ΣΟΛΠΑΜΟΓΚΟΤ Ιςκ. ΘΩΑΜΜΗ - ΙΤΡΘΑΙΘΔΗ Θςάκ. ΔΗΛΗΣΡΘΟ" θαηά ημο 

Δήμμο Δέιηα, ζηε δηθάζημμ ηεξ 4-2-2015, θαζώξ θαη ζε θάζε μεη' ακαβμιή δηθάζημμ 



 

 

5. Κήρε απόθαζεξ γηα ηεκ άζθεζε ή με εκδίθςκ μέζςκ  θαηά ηεξ ανηζμ.6623/2014 Δηαηαγήξ 

Πιενςμήξ ημο Εηνεκμδηθείμο Θεζζαιμκίθεξ (οπόζεζε Φάκε Λεζμπςνίηε ημο Θςάκκε θαηά 

Δήμμο Δέιηα). Πανμπή εκημιήξ θαη ελμοζημδόηεζε ζηεκ πιενελμύζηα δηθεγόνμ ημο Δήμμο. 

6. Άζθεζε ή με εκδίθςκ μέζςκ( Έθεζεξ) ημο Δήμμο Δέιηα θαηά ηεξ οπ’ ανίζμ. 7319/2014 

απόθαζεξ πμο εθδόζεθε από ημ Εηνεκμδηθείμ Θεζζαιμκίθεξ (οπόζεζε Ακέζηε Ιμονηίδε 

ημο Μηθμιάμο θαηά Δήμμο Δέιηα). Πανμπή εκημιήξ θαη ελμοζημδόηεζε ζηεκ πιενελμύζηα 

δηθεγόνμ ημο Δήμμο 

7. Παναίηεζε ή με ημο Δήμμο Δέιηα από ηεκ αζθεζείζα Πνμζθογή εκώπημκ ημο Ζ΄Σνημειμύξ 

Δημηθεηηθμύ Πνςημδηθείμο Θεζζαιμκίθεξ θαηά ηεξ με ανηζ.825/2007 απόθαζεξ Α΄ΕΑΘ. 

Πανμπή εκημιήξ θαη ελμοζημδόηεζε ζηεκ πιενελμύζηα δηθεγόνμ ημο Δήμμο. 

8. Έγθνηζε ρεθίζεςκ πηζηώζεςκ πνμϋπμιμγηζμμύ μηθμκμμηθμύ έημοξ 2015 

9. Έγθνηζε πναθηηθμύ δηαγςκηζμμύ «Πνμμήζεηα Η/Τ θαη Πενηθενεηαθώκ οζθεοώκ» 

10. Έγθνηζε πναθηηθμύ δεμμπναζίαξ ηεξ ενγαζίαξ οκηήνεζε εθανμμγώκ ιμγηζμηθμύ 2015-

2016 

11. Έγθνηζε πναθηηθμύ δηεκένγεηαξ πνόπεηνμο δηαγςκηζμμύ – Γκςμμδόηεζε πνμξ ηεκ 

Οηθμκμμηθή Επηηνμπή θαη θαηαθύνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ «Ακηαιιαθηηθώκ αοημθηκήηςκ θαη 

μεπακεμάηςκ Δεμμηηθήξ Εκόηεηαξ Επεδώνμο θαη Δεμμηηθήξ Εκόηεηαξ Υαιάζηναξ- Αλημύ 

2014-2015» 

12. Έγθνηζε πναθηηθμύ πνόπεηνμο δηαγςκηζμμύ γηα ηεκ θαηαθύνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ Σνμθίμςκ 

μηθμκμμηθμύ έημοξ 2014-2015 γηα ηεκ ιεηημονγία ηςκ ζοζζηηίςκ ηςκ παηδηθώκ ζηαζμώκ 

ημο Ιμηκςκηθμύ Πμιηηηζηηθμύ Ονγακηζμμύ Δήμμο Δέιηα 

13. Έγθνηζε πναθηηθμύ πνόπεηνμο δηαγςκηζμμύ γηα ηεκ θαηαθύνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ Επίπιςκ 

Δεμμηηθήξ Εκόηεηαξ Επεδώνμο ημο Δήμμο Δέιηα 

14. Έθδμζε εκηάιμαημξ πνμπιενςμήξ, πμζμζημύ ακηαπόδμζεξ ΣΕΕ θαη ηέιμοξ οπαγςγήξ ζηε 

νύζμηζε αοζαηνέηςκ γηα ηεκ εθανμμγή ημο Μ.4178/2013 

15. Απόδμζε εκηάιμαημξ πνμπιενςμήξ ΥΕΠ 359 Ε/2014- απαιιαγή οπμιόγμο 

16. Απόδμζε εκηάιμαημξ πνμπιενςμήξ ΥΕΠ 677/2014- απαιιαγή οπμιόγμο 
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                  Θιούλιας ηέθαμος 
 


