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ΠΡΟΗΘΕΕ 

Για ζσνεδρίαζη Οικονομικής Γπιηροπής Δήμοσ Δέληα 

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

Προς  ηα ηακηικά μέλη ηης Οικονομικής Γπιηροπής: 

1. Ηαληζίδης Παναγιώηης 

2. Βαμβάκος Γσάγγελος 

3. Παππάς Αθανάζιος 

4. Υαλκίδης Δημήηριος 

5. Δάτος Γρηγόριος 

6. Γλώζζης  Γεώργιος 

7. Ρήγας Ζωάννης 

8. Πεηρίδης Ανέζηης 

 

αο πξνζθαιώ  ζε ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ίλδνπ, Νηθ. Πιαζηήξα 13, 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Γπηηξνπήο, ηην Σεηάρηη 10 Ζοσνίοσ 2015 και 

ώρα 12:00μ.μ. γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα  παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 

1. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ (έθεζεο) θαηά ηεο αξηζκ.6447/2015 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (ππόζεζε ΛΤΙ ΓΝΓΡΓΓΙΑΚΗ-

Παλαγηώηεο Αλδξνληθίδεο θαη ΙΑ ΟΓ ΣΓΥΝΙΚΗ-ΓΜΠΟΡΙΚΗ ΓΣΑΙΡΙΑ  θαηά Δήκνπ Δέιηα) 

2. Ννκηκνπνίεζε ζηε, κε πάγηα αληηκηζζία, πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ  θαη 

εμνπζηνδόηεζε  γηα ηελ παξάζηαζε ηεο, ζηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξ.θαηαρ.ΓΦ164/30-1-2013 

Έθεζεο  ηoπ Μπεξκπέξνγινπ Γεώξγηνπ ηνπ Γπαγγέινπ θαηά ηνπ Δήκνπ Δέιηα, ελώπηνλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Γθεηείνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 9-6-2015, θαζώο θαη ζε θάζε κεη' 

αλαβνιή δηθάζηκν. 

3. Ννκηκνπνίεζε ζηε, κε πάγηα αληηκηζζία, πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ  θαη 

εμνπζηνδόηεζε  γηα ηελ παξάζηαζε ηεο, ζηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξ.θαηαρ.ΑΓ800/27-12-2006 

Αγσγήο ησλ Ραπηόπνπινπ Γεσξγίνπ θαη Γνπγνπιηάλε Γιέλεο θαηά ηνπ ηέσο Δήκνπ 

Υαιάζηξαο θαη ήδε Δήκνπ Δέιηα, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ  

Θεζζαινλίθεο (Σκήκα Θ΄) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 12-6-2015, θαζώο θαη ζε θάζε κεη' αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

4. Ννκηκνπνίεζε ζηε, κε πάγηα αληηκηζζία, πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ  θαη 

εμνπζηνδόηεζε  γηα ηελ παξάζηαζε ηεο, ζηε ζπδήηεζε ησλ ππ’ αξ.θαηαρ.ΓΦ498/28-9-2006 

θαη ππ' αξ.θαηαρ. ΓΦ497/28-9-2006 Γθέζεσλ ηνπ Σζαιαπαηάξα Παξάζρνπ ηνπ Αλαζηαζίνπ  

θαηά ηνπ ηέσο Δήκνπ Γρεδώξνπ θαη ήδε Δήκνπ Δέιηα, ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ  Θεζζαινλίθεο (Σκήκα Θ΄) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 12-6-2015, θαζώο θαη ζε θάζε 

κεη' αλαβνιή δηθάζηκν. 



 

5. Ννκηκνπνίεζε ζηε, κε πάγηα αληηκηζζία, πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ  θαη 

εμνπζηνδόηεζε  γηα ηελ παξάζηαζε ηεο, ζηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξ.θαηαρ.ΠΡ522/13-4-2006 

Πξνζθπγήο  ηεο ΟΓ ΜΠΟΣΑ Β.-ΜΠΑΣΙΟΛΑ Κ.-ΟΓ θαηά ηνπ ηέσο Δήκνπ Υαιάζηξαο θαη ήδε 

Δήκνπ Δέιηα, ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ηε 

δηθάζηκν ηεο 8-7-2015, θαζώο θαη ζε θάζε κεη' αλαβνιή δηθάζηκν. 

6. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δηαγσληζκνύ γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Δέιηα 

7. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο δεκνηηθώλ αγξνηεκαρίσλ ζηε ΔΓ Υαιάζηξαο 

Δήκνπ Δέιηα 

8. Καζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο, έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «γξαθηθήο ύιεο- ραξηηνύ, εηδώλ  

(κηθξναληηθεηκέλσλ) γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθώλ, εληύπσλ- βηβιίσλ ηνπ Δήκνπ Δέιηα» 

9. Έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ  

 

                    

 

 Ο ΠΡΟΓΔΡΟ 

                                              ΣΕ ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΕ ΓΠΖΣΡΟΠΕ 

 

 

                    Θιούλιας ηέθανος 

 

 

 

 

 

 

 


