
 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ωραιόκαστρο 31-8-2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ. 20581 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας 23 13 30 40 95  
e–mail : georgiadou@oraiokastro.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 26η  / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

       Προς τα μέλη :  

1. Καρασαββίδη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο)  
2. Αντωνιάδου Ειρήνη  
3. Αταμιάν Μπέδρο – Εσαή  
4. Δίγκαλη Θωμά  
5. Παπαδόπουλο Νικόλαο  
6. Χατζηαγόρου Ευάγγελο  
7. Σαραμάντο Δημήτριο  
8. Παρισόπουλο Γεώργιο  

 

      Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

τεύχος Α’) να παραστείτε σε  τακτική 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), στις 4 Σεπτεμβρίου 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 

διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας σχετικά με την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου. 

 

 



2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του συνεχιζόμενου 
έργου: «Δράση 4.1.1 υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης πιλοτικών 
συστημάτων και Δράση 5.1.1 Επιχειρησιακή αξιολόγηση εφαρμογών 
ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών περιοχών στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου “Conservation and quality assurance of municipal water in the cross border 
area” με το ακρωνύμιο “CIVILWATER”». 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.375,62 ευρώ για την συνέχιση υλοποίησης του 
έργου: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
“Conservation and quality assurance of municipal water in the cross border area” 
με το ακρωνύμιο “CIVILWATER”». 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.892,90 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 02.30.6142.1022 του 
οικονομικού έτους 2015 για «Αμοιβή και έξοδα για έκδοση αδείας λειτουργίας 
Παιδικού Σταθμού στην Παιδόπολη». 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8. 892,90 ευρώ βάρος του ΚΑΕ 02.30.6142.1023 του 
οικονομικού έτους 2015 για «Αμοιβή και έξοδα για έκδοση αδείας λειτουργίας 
εγκατάστασης παρασκευής – προσφοράς και διάθεσης πλήρους γεύματος στο 
χώρο των κατασκηνώσεων Μελισσοχωρίου». 

 

 

     Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Καρασαββίδης Δημήτριος 

 
 
 

 

 Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο  

 

 

 

 

 

 


