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      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

         

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   Ωξαηόθαζηξν   11-2-2011 

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ  Αξηζκ. πξση.     3.620  

 

 

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 ΜΠΔΡΓΟ-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) 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

  

αο πξνζθαιώ ζε τακτική  ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ε νπνία ζα γίλεη 

ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα  ηελ   17 η  τοσ μήνα  Φεβροσαρίοσ τοσ έτοσς 

2011 , ημέρα  Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ., κε ηα αθόινπζα ζέκαηα  

εκεξήζηαο  δηάηαμεο: 

 

 

1) Δμέηαζε αίηεζεο παξαίηεζεο ηνπ Γαβόηζε Αζηεξίνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνύινπ, από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Μπγδνλίαο (ΓΔΤΑΜ), θαζώο θαη από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Μπγδνλίαο θαη νξηζκόο αληηθαηαζηάηε ηνπ. 

 

2) Δμέηαζε αίηεζεο  παξαίηεζεο ηνπ Αηακηάλ Μπέξδνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνύινπ,  από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Ωξαηνθάζηξνπ (ΓΖ.Κ.Δ.Ω) θαη νξηζκόο αληηθαηαζηάηε ηνπ. 

 

3) Δμέηαζε αίηεζεο παξαίηεζεο ηεο ηότθνπ Γαξπθαιιηάο από ηελ ζέζε ηεο 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Μπγδνλίαο θαη 

νξηζκό αληηθαηαζηάηε ηεο. 

 

4) Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ ππόδεημε ησλ θηελνηξνθηθώλ 

κνλάδσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπγδνλίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαγξαθήο ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ από ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλώλ 

Κνξώλεηαο-Βόιβεο. 

 

5) Οξηζκόο ελόο Γεκνηηθνύ πκβνύινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ ζα 

ζπκκεηέρεη σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ καο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζηαπιηζκώλ 

θαη επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο πξντόλησλ δστθήο πξνέιεπζεο γηα ην έηνο 

2011. 

 

6) Οξηζκόο ελόο Γεκνηηθνύ πκβνύινπ σο αλαπιεξσηή ηνπ Γεκάξρνπ πνπ ζα 

ζπκκεηέρεη ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Υνξήγεζεο Βεβαηώζεσλ ζηνπο 

παξαγσγνύο αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηνπ Γήκνπ  καο (άξζξν 3 ηνπ Π.Γ 51/2006, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ 116/2008). 

 

7) Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αζθαιηνζηξώζεηο 

νδώλ Σ.Γ Πεληαιόθνπ» (Α.Μ 385/09, Α.Δ 23/10) κέρξη 12-4-2011. 

Δηζήγεζε: ν Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Έξγσλ Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο 

 

8) Έγθξηζε παξάηαζεο 120 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ γηα ην έξγν « 1. Πξνζζήθε 

έμη αηζνπζώλ ζην 1
ν
 Γεκνηηθό ζρνιείν Ωξαηνθάζηξνπ 2. Πξνζζήθε κίαο 

αίζνπζαο ζην 1
ν
 θαη 2

ν
 Νεπηαγσγείν Παιαηνθάζηξνπ» (Α.Μ 16/2009). 

Δηζήγεζε: ν Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Έξγσλ Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο 
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9) Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

«Αλαθαηαζθεπή Αλαπιάζεηο Οδώλ Πεξηνρώλ Ωξαηνθάζηξνπ Παιαηνθάζηξνπ 

Γαιήλεο» Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ (Α.Μ 76/2005). 

Δηζήγεζε: ν Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Έξγσλ Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο 

 

10) Έγθξηζε ησλ Φύιισλ Απηόλνκσλ Οηθηζκώλ (Φ.Α.Ο) πνπ ζπλέηαμε θαη καο 

θνηλνπνίεζε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή , ζηα νπνία αλαγξάθνληαη νη 

απηνηειείο νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ καο, όπσο θαζνξίζζεθαλ θαηά ηελ απνγξαθή 

ηνπ 2001 θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010  θαη θαζνξηζκόο ησλ απηνηειώλ 

νηθηζκώλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ καο ζε επίπεδν Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ. 

 

11) Καηάξγεζε ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πξνζσξηλήο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

(πεδνδξνκίσλ) γηα δηέιεπζε (είζνδνο-έμνδνο) ζε ηδηόθηεην ρώξν , πνπ είρε 

επηβιεζεί από ηνλ πξώελ Γήκν Ωξαηνθάζηξνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 3/2009 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Δηζήγεζε Ο Γήκαξρνο 

 

12) Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα ( 8 κήλεο) γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ 

καο. 

Δηζήγεζε ν Γήκαξρνο 

 

13) πδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ  Καλνληζκνύ Γεκνηηθήο  Δπηηξνπήο 

Γηαβνύιεπζεο (άξζξν 76 ηνπ Ν.3852/2010). 

 

14) Δπηινγή πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο (άξζξν 77 ηνπ 

Ν.3852/2010). 

 

 
Σημείωζη: πριν ηην ζσζήηηζη ηων θεμάηων μπορεί να σποβληθούν ερωηήζεις  και προηάζεις 

προς ηο Προεδρείο ηοσ Δ.Σ και ηον Δήμαρτο. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΤΜΠΑΛΑ ΚΤΡΗΑΚΟ 


