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      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

         
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   Ωπαιόκαζηπο   1-9-2011 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ   Απιθμ. ππυη. 29.946 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
ΠΡΟ: 1) ηον Γήμαπσο Ωπαιοκάζηπος κ. Γημήηπιο απαμάνηο 

 

2) ηα   μέλη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Ωπαιοκάζηπος κ.κ. 

 

- ΛΑΕΑΡΗΓΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

-ΣΔΡΕΖ  ΥΡΖΣΟ ηος Αθαναζίος  

-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 ηος Γημηηπίος  

-ΑΛΗΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ  

-ΚΑΡΑΣΔΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

-ΘΔΜΔΛΖ ΑΓΓΔΛΟ  

 
3) Πποέδποςρ ηυν Γημοηικών Κοινοηήηυν: 

- Γπςμού κ. πςπιδυνίδη Γημήηπιο 

- Ληηήρ κα Παπαγευπγίος Καλλιόπη 

- Ωπαιοκάζηπος κ. Σζακαλίδη Θεόδυπο 

(με ηην παπάκληζη να ενημεπώζοςν ηα μέλη ηοςρ) 

 

4) Πποέδποςρ ηυν Σοπικών Κοινοηήηυν: 

- Μελιζζοσυπίος κ. Μοζσόποςλο Αθανάζιο 

- Μεζαίος κ. Φυηιάδη άββα  

- Νέαρ Φιλαδελθείαρ κ. Σζαλίδη Γεώπγιο 

- Νεοσυπούδαρ κ. Εέγο Υπήζηο 

- Πενηαλόθος κ. Καπκάπη ηέλιο 

(με ηην παπάκληζη να ενημεπώζοςν ηα μέλη ηοςρ) 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΔΚΣΑΚΣΗ   ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

  

αρ πποζκαλώ ζε έκτακτη   ζςνεδπίαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 67 ηος Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει 

ζηο δημοηικό καηάζηημα  ηην    2α  τοσ μήνα επτεμβρίοσ  τοσ έτοσς 2011 

, ημέρα  Παρασκεσή  και ώρα  8  μ.μ., με ηα ακόλοςθα θέμαηα  ημεπήζιαρ  

διάηαξηρ: 

 

1)  Δκλογή εκπποζώπυν ηος Γήμος μαρ ζηην Γενική ςνέλεςζη ηηρ 

Πεπιθεπειακήρ Ένυζηρ Γήμυν (Π.Δ.Γ) ηηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ (Π.Γ 

75/2011). 

 

2) Έγκπιζη πολιηιζηικών εκδηλώζευν Γήμος Ωπαιοκάζηπος επηεμβπίος 

2011 «ΦΩΣΑ ΣΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟ», αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού και 

τήθιζη πίζηυζηρ. 

 

 

 
ημείωζη: 1) ο λόγορ για ηον οποίο η ζςνεδπίαζη έσει καηεπείγονηα σαπακηήπα είναι όηι: 

λόγω ηων καηαληκηικών ημεπομηνιών και πποθεζμιών. 

 

2) ύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 9 παπαγ. 4 ηος Π.Γ 75/2011 (ΦΔΚ 182/22-8-2011 η. 

Α’) « … Η δήλωζη ηος ζςνδςαζμού καηαηίθεηαι, μέσπι δύο ώπερ ππιν ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπίαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος για ηην εκλογή, ζηον ππόεδπο ηος δημοηικού 

ζςμβοςλίος…». 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΤΜΠΑΛΑ ΚΤΡΗΑΚΟ 


