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ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΗ 

 
Αποδεικηικό Σοιτοκόλληζης 

 (1οσ Πίνακα ηης  από 1/2/2011 ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής  ) 
 

                  ήκεξα ηελ 1 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σξίηε, ε ππνγεγξακκέλε  Μπαινηόγινπ Πνιύκληα δεκνηηθή ππάιιεινο γξακκαηέαο Ο.Δ. 
ηνπ Γήκνπ   ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ,  ηνηρνθόιιεζα ζηνλ πίλαθα δεκνζηεύζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνλ 1ν πίλαθα ζπλεδξίαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο  από  1/2/2011. 

 Οη κάξηπξεο 
 ε ππνγεγξακκέλε 

 1.  Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα   
  

 2.  Κιεηζηάξε Δπαγγειία 
 Μπαινηόγινπ Πνιύκληα 

 

1ος ΠΙΝΑΚΑ ηης από 1/2/2 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

Απιθμόρ 

απόυασηρ 

Πεπίληψη τος θέματορ Απόυαση πος λήυθηκε 

 
ΔΚΛΟΓΗ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΣΙΑ 2011-12 
 

Δθιέγεηαη νκόθσλα  κε θαλεξή ςεθνθνξία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 74  λ. 3852/10 ν  θνο Γαβόηζεο Αζηέξηνο ηνπ Γεσξγίνπ κε 7 
ςήθνπο . 
 λ. 3852/10 ν θνο Γαβόηζεο Αζηέξηνο ηνπ Γεσξγίνπ κε 7 ςήθνπο ππέξ  

  

1 ΘΔΜΑ 1ν Η.Γ.: Παξνρή πιεξεμνπζηόηεηαο ζε δηθεγόξν Αζελώλ γηα παξάζηαζε  
ηελ 18/2/2011 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή απηήο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ, 
ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο  Πξσηνδηθείνπ  Αζελώλ  (δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ) ζε  
ζπδήηεζε επί αηηήζεσο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηεο θαο  Αγγνύζε Πνιύκληαο ηνπ 
Κσλ/λνπ , ε νπνία απαζρνιήζεθε  ζην Β’ παηδηθό ζηαζκό ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ 
κε ην πξόγξακκα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE)  θαη αηηείηαη λα 
ππνρξεσζνύκε λα απνδερζνύκε ηηο ππεξεζίεο ηεο κέρξη ηελ  έθδνζε ηεο 
απνθάζεσο επί ηεο αγσγήο ηεο ηελ 14/2/13 ελώπηνλ ηνπ Μνλ/ινύο Πξση. Αζελώλ 
(εξγαηηθή δηαδηθαζία). Η αλάζεζε βαζίδεηαη ζηε  δηάηαμε ηνπ ηε΄ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 
ηνπ  άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010.  

Οπίζεται ομόυωνα ο Γικηγόπορ Αθηνών κορ Μούσαρ 

Βασίλειορ  

2 ΘΔΜΑ 2ν Η.Γ.: Παξνρή πιεξεμνπζηόηεηαο ζηελ δηθεγόξν Αγγειηθή Κνπξηηελιή γηα 
παξάζηαζε  ηελ 7/2/2011 θαη 21-2-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή απηήο γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ, ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο   
(ηαθηηθή δηαδηθαζία) ζε  ζπδήηεζε επί  ηεο ππ’αξ. 715/2010 εθέζεσο ηεο εηαηξίαο κε 
ηελ επσλπκία «Αθνη Σζεβξέκε Α.Δ» θαηά ηεο ππ’ αξ. 32773/2009 απόθαζεο ηνπ 
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο θαη θαηά ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο,  θαη ηεο 
αληίζεηεο ππ’ αξ. 778/2010 έθεζεο ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο.  Η  αλάζεζε βαζίδεηαη 
ζηε  δηάηαμε ηνπ ηε΄ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010. 

Δγκπίνεται ομόυωνα ο οπισμόρ πληπεξοςσίος Γικηγόπος . 


