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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ » 

 
 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 
ΠΡΟΣ 

τα µέλη  

 
κ. Ζαχαριάδη Παύλο  
κ. Χλιάρα Παναγιώτα  
κ. Παπαθεοδώρου Ανέστη  
κ. Χρυσοχοίδη Ελευθέριο 
κ. Γκάνη Σταύρο 
κ. Χαραλαµπίδη Ανδρέα  
κ. Μαµσάκο Χριστόδουλο 
κ. Μήτρου Γεώργιο   

 
Καλείστε να προσέλθετε στη 13η δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 20η  του µηνός Ioυνίου έτους 2011, 
ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10.30 π.µ.  για τη 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 1

ο
: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελετών : 

-  «µελέτη ενίσχυσης σκελετού σκυροδέµατος στο κτίριο του   πολιτιστικού 
κέντρου  Ξηροποτάµου»   στην Ισαβέλλα Χαρµούση Π-Μ,  µε συνολική 
αµοιβή 3.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 
30.7413.38 του προϋπολογισµού 

-  «Στατική µελέτη 2ου ορόφου στο  κτίριο πολιτιστικού κέντρου   
Ξηροποτάµου»  στην Ισαβέλλα Χαρµούση Π-Μ,  µε συνολική αµοιβή 
3.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.39 του 
προϋπολογισµού 

Θέµα   2
ο
: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελετών : 

-  «αποτύπωση του φέροντος οργανισµού του δηµοτικού σχολείου 
Σιδηρονέρου»   στην Ισαβέλλα Χαρµούση Π-Μ,  µε συνολική αµοιβή 1.700,00 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.44 του 
προϋπολογισµού 

-  «έλεγχος της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισµού του δηµοτικού 
σχολείου Σιδηρονέρου»  στην Ισαβέλλα Χαρµούση Π-Μ,  µε συνολική αµοιβή 
3.400,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.45 του 
προϋπολογισµού 

Θέµα 3
ο
: Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου « Ο∆ΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Κ. 

ΑΓΡΟΥ » ,στον ανάδοχο Αντωνιάδη Γεώργιο  µε ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα  τοις 
εκατό (61%). 

 
 
 



Θέµα 4
ο
: Κατακύρωση πρακτικών   της φανερής  προφορικής  πλειοδοτικής 

δηµοπρασίας που έγινε στις 07 Ιουνίου 2011, για τη επανεκµίσθωση του αγροτικού 
σχολικού κλήρου ( αριθµοί τεµαχίων -22-231-1501-2501-49) της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ξηροποτάµου , πρακτικό δηµοπρασίας 30008/7-6-2011,στον ανάδοχο 
Πάνο Αντώνιο του ∆ηµητρίου µε 15,23 €/στρέµµα ετησίως  . 
 
Θέµα 5

ο
: Εκδίκαση ενστάσεων σχετικά µε τον διαγωνισµό για την ανάθεση εργασιών 

καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012. 
 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                               Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 


