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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 15η δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 29η  του µηνός Ioυνίου έτους 2011, 
ηµέρα Τετάρτη  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 : 

-Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης  κτιρίου 
ΚΗΦΗ» στον Κωνσταντίνο Καραδρακόντη Η-Μ, µε ΑΦΜ 044427320,    µε 
συνολική αµοιβή 6.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 
30.7413.36 του προϋπολογισµού 
-Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Μελέτη  Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου 
ΚΗΦΗ»    στην Μαρία Νικολάου Μ-Μ, µε ΑΦΜ 075409358,   µε συνολική 
αµοιβή 3.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.36 
του προϋπολογισµού 
-Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου ΚΗΦΗ» 
στον Νικόλαο Καµαριανό  Α-Μ, µε ΑΦΜ 026654439,   µε συνολική αµοιβή 
7.300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.36 του 
προϋπολογισµού 
-Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Στατική µελέτη κτιρίου ΚΗΦΗ» στον 
Χρήστο Αποστολίδη Π-Μ, µε ΑΦΜ 056580722,   µε συνολική αµοιβή 3.500,00 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.36 του 
προϋπολογισµού 
 

Θέµα   2
ο
: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελετών : 

-Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Μελέτη ενεργειακής αποκατάστασης 
κτιρίου παλιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας» στον Κωνσταντίνο Καραδρακόντη Η-Μ, 
µε ΑΦΜ 044427320,    µε συνολική αµοιβή 11.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.54 του προϋπολογισµού 



-Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης Η/Μ εγκαταστάσεων 
κτιρίου παλιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας»    στον Απόστολο Παυλίδη Η-Μ, µε ΑΦΜ 
076038610,   µε συνολική αµοιβή 3.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της 
πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.55 του προϋπολογισµού 
-Η απευθείας ανάθεση της µελέτης «Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης – 
αποκατάστασης όψεων κτιρίου παλιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας» στον Ιωάννη 
Ματσίνη Α-Μ, µε ΑΦΜ 017760750,   µε συνολική αµοιβή 7.000,00 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.56 του προϋπολογισµού 
 
Θέµα 3

ο
: Απευθείας ανάθεση της µελέτης «Μελέτη διαµόρφωσης χώρων 

ισογείου  παλαιού ∆ηµαρχείου σε δηµοτικό ιατρείο» στον Ιωάννη Ματσίνη Α-
Μ, µε ΑΦΜ 017760750,   µε συνολική αµοιβή 7.300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε 
βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.65 του προϋπολογισµού 
 

Θέµα 4
ο
: Έγκριση Απολογισµού, Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης 

του ∆. ∆ράµας  οικ. έτους 2010.  
 

Θέµα 5
ο
: ‘Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

ΣΚΑΛΩΤΗΣ» 
 
Θέµα 6

ο
: ‘Έγκριση όρων δηµοπράτησης ΓΙΑ ∆ΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ  
 
 

 

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


