
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32 η / 2017  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
           Προς τα μέλη : 

1. Καρασαββίδη Δημήτριο  
2. Χατζηαντωνίου Ευάγγελο 
3. Αταμιάν Μπέδρο – Εσαή  
4. Iωσηφίδη Κυριάκο  
5. Καραστερίου Ευάγγελο  
6. Λοκοβίτη Νικόλαο  
7. Σαραμάντο Δημήτριο  

                                 8. Παπακωνστωντίνου Γεώργιο 
 
Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) να παραστείτε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 
κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων 
(ισόγειο), που θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: 1. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για την παράσταση και την 
κατάθεση προτάσεων της εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 10028/2016, απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς και την παράσταση και 
κατάθεση προτάσεων κατά της αντίθετης έφεσης (83/2017) των αντιδίκων, η 
οποία συζητούνται την 13-11-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
του ν. 3852/2010. 
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 288,00 ευρώ, 
συν το ΦΠΑ για δικηγορική αμοιβή.  
 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    8-11-2017  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  25762  

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 231330 4095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



ΘΕΜΑ 2o: Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας 
του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Παλαιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά του πρώτου 
εκτελεστού απογράφου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αγγ. 
Βουλγαράκη και της κάτωθεν επιταγής της δικηγόρου Κωνσταντίνας 
Κάσσαρη.  
 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση του από 07-11-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού 
διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση 
παιδιών των παιδικών σταθμών του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω».  
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση του από 23-10-2017 πρακτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ενός καινούριου μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών για την 
κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω εκτάκτων 
αναγκών και προθεσμιών, για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Αντιδήμαρχος  
  Διοικητικού, Οικονομικού, Προγραμματισμού και 

Δ.Ε Ωραιοκάστρου  
 

 


