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      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

         
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   Ωξαηόθαζηξν   5-12- 2011 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ   Αξηζκ. πξση. 40.247 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟ: 1) ηνλ Γήκαξρν Ωξαηνθάζηξνπ θ. Γεκήηξην αξακάλην 

 

2) ηα   κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ θ.θ. 

 

- ΛΑΕΑΡΗΓΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

-ΣΔΡΕΖ  ΥΡΖΣΟ ηνπ Αζαλαζίνπ  

-ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

-ΓΔΛΖΠΑΛΑ ΓΑΦΝΖ  

-ΠΑΡΗΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ  

-ΕΑΪΚΟ  ΛΔΩΝΗΓΑ  

-ΣΗΣΗΚΛΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

-ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ  ΥΡΖΣΟ  

-ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΓΖ  ΑΝΑΣΑΗΟ  

-ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ  ΝΗΚΟΛΑΟ  

-ΜΑΣΟΤΚΑΣΗΓΖ  ΘΔΟΓΩΡΟ  

-ΠΑΠΑΚΩΣΑ  ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ  

-ΑΝΣΩΝΗΑΓΖ  ΑΒΒΑ  

-ΣΑΚΑΛΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ  

-ΚΔΠΔΣΕΖ-ΣΗΣΑΜΠΑΝΖ ΔΗΡΖΝΖ  

-ΜΠΑΣΟ  ΝΗΚΟΛΑΟ  

-ΑΣΑΜΗΑΝ ΜΠΔΓΡΟ-ΔΑΖ (ΠΔΣΡΟ)  

-ΗΩΖΦΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ  

-ΝΣΟΣΖ ΠΑΥΑΛΗΝΑ  

-ΓΑΒΟΣΖ-ΠΤΡΗΓΩΝΗΓΟΤ ΟΛΓΑ  

-ΓΑΒΟΣΖ  ΑΣΔΡΗΟ  

-ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

-ΣΔΡΕΖ  ΥΡΖΣΟ ηνπ Γεκεηξίνπ  

-ΑΛΗΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ  

-ΚΑΡΑΣΔΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

-ΘΔΜΔΛΖ ΑΓΓΔΛΟ  

 
3) Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ: 

- Γξπκνύ θ. ππξηδσλίδε Γεκήηξην 

- Λεηήο θα Παπαγεσξγίνπ Καιιηόπε 

- Ωξαηνθάζηξνπ θ. Σζαθαιίδε Θεόδσξν 

(κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηα κέιε ηνπο) 

 

4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ: 

- Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρόπνπιν Αζαλάζην 

- Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα  

- Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεώξγην 

- Νενρσξνύδαο θ. Εέγν Υξήζην 

- Πεληαιόθνπ θ. Καξθάξε ηέιην 

(κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηα κέιε ηνπο) 



 2 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΔΚΣΑΚΣΗ   ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

  

αο πξνζθαιώ ζε έκτακτη   ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ε νπνία ζα γίλεη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα  ηελ 

7η  τοσ μήνα Γεκεμβρίοσ τοσ έτοσς 2011 , ημέρα  Σετάρτη  και ώρα 4  μ.μ., κε 

ηα αθόινπζα ζέκαηα  εκεξήζηαο  δηάηαμεο: 

 

 

1)  Απ’  επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ κε 

ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη αξρηθνί όξνη ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδώο, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο 

λα πξνκεζεπηεί θαύζηκα θαη ιηπαληηθά, κεηά ηελ θήξπμε ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ «ρσξίο 

απνηέιεζκα», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 103/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Δηζήγεζε: ν Αληηδήκαξρνο Καζαξηόηεηαο θ. Μαηζνπθαηίδεο Θεόδσξνο 

 

2) Δμέηαζε αίηεζεο ηεο ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ Ωξαηνθάζηξνπ γηα ηνλ αξηζκό θαηά 

εηδηθόηεηα πνπ ελδηαθέξεηαη ν Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ λα αζθεζνύλ ζ’  απηόλ. 

Δηζήγεζε: ν Πξόεδξνο ηνπ Γ. 

 

3) πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

«Δθηξνπή θπθινθνξίαο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο 54 (Ο.Α..Θ) θαη ινηπώλ νρεκάησλ, ιόγσ 

αζθαιηόζηξσζεο ηεο νδνύ Κνκλελώλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε θαη επηζθεπή 

θζνξώλ παιαηώλ αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ έηνπο 2010» (Α.Μ 1/2010, Α.Δ 1/2010)». 

Δηζήγεζε: ν Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Έξγσλ θ. Πνιπρξνλίδεο Αλέζηεο 

 

4) Δμέηαζε πξόηαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ από ηελ 

ΑΣΑ 2011,  από Πνιηηηθή Πξνζηαζία, από Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία, από 

Απνθαηάζηαζε Εεκηώλ από Θενκελία θαη από Δπελδύζεηο – Έξγα άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

3756/2009. 

Δηζήγεζε: ν Γήκαξρνο  

 

 

Σημείωζη: ο λόγος για ηον οποίο η ζσνεδρίαζη έτει καηεπείγονηα ταρακηήρα είναι όηι: 

σπάρτοσν προθεζμίες και για ηις άμεζες και επείγοσζες ανάγκες  λειηοσργίας ηοσ Γήμοσ 

(προμήθεια κασζίμων κ.λ.π). 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΤΜΠΑΛΑ ΚΤΡΗΑΚΟ 


