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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 παρ. 6 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 κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 
π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
 
1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών, της Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΜΙΝΩΝ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ» με Αριθ. Μελ. 13/2018. 
2. Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Δέλτα. 
3. Άσκηση η μη ένδικων μέσων(ανακοπής και αίτησης αναστολής), ενώπιων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θες/νίκης του Δήμου Δέλτα κατά του Αγγελίδη Άγγελου, κατά του υπ. αριθμ. 4/2018 
πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς. 
4. Παροχή εντολής ,νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 
αυτού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Γ΄Τμήμα) στις 31-1-2019, κατά τη συζήτηση της από 
27-1-2018 αίτησης ακύρωσης(υπ' αριθμ πρωτ.κατ.330/2018 και η από 23-10-2018 πράξη της 
Προέδρου του Γ΄Τμήματος) του Γεωργίου Λασθιωτάκη του Εμμανουήλ,Δικηγόρου κατά:α) του Δήμου 
Δέλτα β) της από 13-11-2017 απόφασης της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 43 παρ.2 περ.β του 
ν.4194/2013"Κώδικας Δικηγόρων»(ΦΕΚ Α΄208),που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ.22293/19-8-
2016 προκήρυξης του Δήμου Δέλτα για την πρόσληψη δύο Δικηγόρων με πάγια μηνιαία 
αντιμισθία,γ)κάθε συναφούς προς τ'ανωτέρω μεταγενέστερης πράξης". 
5. Παροχή εντολής ,νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την παράσταση 
αυτού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Γ΄Τμήμα) στις 31-1-2019, κατά τη συζήτηση της από 
23-3-2018 αίτησης ακύρωσης(υπ' αριθμ πρωτ.κατ.813/2018) της Κωνσταντίνας Κίτση του 
Ευθυμίου,Δικηγόρου κατά:α) του Δήμου Δέλτα, β)της υπ' αριθμ.104/2194/31-1-2018(ορθή επανάληψη 
23-2-2018)απόφασης του Δ.Δέλτα,με την οποία προσλήφθηκε στον Δ.Δέλτα με σχέση έμμισθης 
εντολής η κ.Δήμητρα Διχάλα σε θέση επί παγία αντιμισθία δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις,γ)της υπ' 
αριθμ.103/2194/31-1-2018(ορθή επανάληψη 23-2-2018) απόφασης του Δ.Δέλτα με την οποία 
προσλήφθηκε με σχέση έμμισθης εντολής στον Δ.Δέλτα ο κ.Νικόλαος Αντωνιάδης σε θέση Δικηγόρου 
παρ΄Αρείω Πάγω,δ) της από 13-11-2017 απόφασης της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 43 παρ.2 
περ.β του ν.4194/2013"Κώδικας Δικηγόρων»(ΦΕΚ Α΄208),που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' 



 

αριθμ.22293/19-8-2016 προκήρυξης του Δήμου Δέλτα για την πρόσληψη δύο Δικηγόρων με πάγια 
μηνιαία αντιμισθία,ε)κάθε συναφούς μεταγενέστερης πράξης". 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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