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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ,  Γεπηέξα, 26 επηεκβξίνπ 2011 

Αρ. Πρωηοκόλλοσ:33130 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιηροπής 

Πληρ.  Μπαλοηόγλοσ  Πολύμνια  

Σηλ. Γραμμαηείας :  231330 4052 

 

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

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ   18
η 

 ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ   ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Προς: 

Σον   Αληηπξόεδξν  Ο.Δ.  

 θ. ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ  

& ηα μέλη 

θν  ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

θν ΠΑΠΑΚΩΣΑ   ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ   

θν ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   

θν ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ    

θν ΜΠΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

 

Η ζσνεδρίαζη ζσγκαλείηαι κε  βάζε ηελ παξ. 6 ηνπ  άξζξνπ  75 Ν. 3852/10 , κε  

θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, ………«για ηην έγκριζη δαπάνης μίζθωζης δύο (2) 

απορριμμαηοθόρων οτημάηων για εργαζίες αποκομιδής και μεηαθοράς απορριμμάηων ηοσ 

Δήμοσ μας, έως ηην αποκαηάζηαζη βλάβης ποσ παροσζιάζηηκε ζε δύο ανηίζηοιτα 

απορριμμαηοθόρα οτήμαηα ιδιοκηηζίας ηοσ Δήμοσ».  

σνεπώς,  επείγεη ε ιήςε απόθαζεο σο αλαθέξεηαη παξαθάησ, γηα επλόεηνπο ιόγνπο 

δεκόζηαο πγείαο θαη κεηά από ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μ.Θ. ηελ 

23/9/2011.  

 

αο πξνζθαιώ λα παξαζηείηε ζε δεκόζηα θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

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

εηδηθή αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (ηζόγεην), ηελ Δεσηέρα, 26 επηεμβρίοσ 2011 ,  θαη ώξα 

11:30 πμ,   γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζην ζπλεκκέλν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75  ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 ηεύρνο  Α’). 
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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  18/2011   ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

ΘΕΜΑ  :  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 10.500,00 € ζπλ Φ.Π.Α. 

23% θαη άξα 12.915,00 € ζε βάξνο  ηνπ θ.α. 20/6243.1000 κε ηίηιν «κίζζσζε θηλεηώλ 

πξαγκάησλ», γηα ηε  κίζζσζε δύν (2) απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ γηα εξγαζίεο 

απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ καο,  γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 

26/9/2011 έσο 25/12/2011, έσο ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε δύν 

ππάξρνληα απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ» (Θα αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζε θηλεηώλ πξαγκάησλ κε απόθαζε Γεκάξρνπ, κε βάζε άξζξν 

199 λ. 3463/2006).- 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

 

ΠΑΡΙΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  

 

 

σνημμένα :  Απνδεηθηηθό. 

Κοινοποίηζη : Γήκαξρν, Πξόεδξν Γ.. , Αληηδεκάξρνπο . 

 

Ανάρηηζη : Ηζηνζειίδα . 

Σοιτοκόλληζη : Πίλαθα ελεκέξσζεο Γήκνπ.  

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

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

 

 

 

 


