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  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ » 

 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
ΠΡΟΣ 

τα µέλη  

κ. Ζαχαριάδη Παύλο  
κ. Νικολαίδη Φώτιο 
κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
κ. Παπαθεοδώρου Ανέστη  
κ. Τερζή Ανέστη 
κ. Χαραλαµπίδη Ανδρέα  

κ. Χλιάρα Παναγιώτα  
κ. Χρυσοχοίδη Ελευθέριο 

 
        Καλείστε να προσέλθετε στη 13η δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 5η του µηνός Μαΐου  
2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 

Θέµα 1ο :  Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής  
Κοινότητας  Νικοτσάρα 
Θέµα 2ο :  Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την << Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών 
Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων ( εκτυπωτικό χαρτί Α4 , Α3 ) >> 2014 –  
2015 του  ∆ήµου ∆ράµας  
Θέµα 3ο:  Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την << Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και  
ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων >> µε  
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά ενότητα .  
Θέµα 4ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας 
Μικροχωρίου  
Θέµα 5ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας 
Σκαλωτής . 
Θέµα 6ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την << 
Προµήθεια  χρωµάτων και συναφών υλικών για την επισκευή και  
συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας ( κτίρια, πάρκα ,  
πλατείες , κοιµητήρια ,  αθλητικές εγκαταστάσεις , διαγράµµιση οδών 
κτλ. ) έτους 2014 >> ,  συνολικού προϋπολογισµού 28.587,60 €  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
Θέµα 7ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου ανοικτού 
µειοδοτικού    διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την  
<< Προµήθεια  σπόρων , φυταρίων , δενδρυλλίων , οργανικού υλικού 



( τύρφη ) , κηπευτικού χώµατος , ( µίλι ) φυτοφαρµάκων , λιπασµάτων  
κτλ. >> έτους 2014 , συνολικού προϋπολογισµού 61.305,74 €  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
Θέµα 8ο: Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου :  Ο∆ΟΠΟΙΪΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 
Θέµα 9ο : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ( του ΚΑ 10.6273  
                << Φωτισµός και κίνηση >> ποσού 3.116,26 € )  
Θέµα 10ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ( του ΚΑ 20.7325,02  
<< Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού >> ποσού 43.404,39 € ) 
Θέµα 11ο: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη  
σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : << Οργάνωση και 
υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής ∆ήµου ∆ράµας >> µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή .  
Θέµα 12ο: Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – ∆έσµευσης 
Πιστώσεων 2013 
Θέµα 13ο: Ψήφιση πιστώσεων  
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

                                               Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                     ∆ήµαρχος ∆ράµας 


