
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ,  Παξαζθεπή, 26 Απγνύζηνπ 2011 

Απ. Ππωηοκόλλος:29449 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

Πληπ.  Μπαλοηόγλος  Πολύμνια  

Σηλ. Γπαμμαηείαρ :  231330 4052 

 

Email :  menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ   13
η 

    ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Ππορ: 

Σον   Αληηπξόεδξν  Ο.Δ.  

 θ. ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ  

& ηα μέλη 

θν  ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

θν ΠΑΠΑΚΩΣΑ   ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ   

θν ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   

θν ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ    

θν ΜΠΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

 

 

….με ηο αιηιολογικό ηοσ κατεπείγοντα ταρακηήρα ηης ζσνεδρίαζης    (παρ. 6 άρθρο 75 

Ν. 3852/10) , για ηον κάηωθι λόγο : 

 

Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ έσο ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνύ έηνπο 

πξνσζείηαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζηε Βνπιή κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηώλ από ηηο Πεξηθέξεηεο , 

γηα ηα δξνκνιόγηα ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο Γήκσλ ζηνπο νπνίνπο νη δηαγσληζκνί δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί , ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη νη ελ ιόγσ δηαγσληζκνί ζα 

έρνπλ πξνθεξπρζεί από ηνπο Γήκνπο ην αξγόηεξν έσο 31.8.2011.   

 

πλεπώο,  επείγεη ε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθαηξε θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πξνθήξπμε ηνπ ππόςε δηαγσληζκνύ . 
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αο πξνζθαιώ λα παξαζηείηε ζε θαηεπείγνπζα δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο  πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα  επί ηεο νδνύ Κνκλελώλ 76 ζηελ 

εηδηθή αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (ηζόγεην), ηε Δεςηέπα, 29 Αςγούζηος 2011   θαη ώξα 13:00 

μ.μ. ,   γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ηνπ θάησζη κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

(άξζξν 75  ηνπ λ. 3852/2010 ΦΔΚ 87 ηεύρνο  Α’). 

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

 

 

Έγκπιζη διενέπγειαρ διαγωνιζμού και  όπων διακήπςξηρ θαζώο θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο από 7/2011 κειέηεο κε ηίηιν : Μεηαθοπά μαθηηών ππωηοβάθμιαρ και 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ Δήμος Ωπαιοκάζηπος για ηο ζσολικό έηορ 2011 – 2012  

ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 290.834,27 € .- 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

ωρ  Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

 

 

ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  

 

 

 

 

ημείωζη :  Παξέρνληαη ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο επί ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. από 

ηε γξακκαηεία ηεο Ο.Δ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

ςνημμένα :  Απνδεηθηηθό 

 

Κοινοποίηζη : Αληηδεκάξρνπο , Πξόεδξν Γ..  

 

 

 


