
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ∆ράµα     : 20-6- 2014 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ :  33679 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταχ. ∆/νση : BEΡΜΙΟΥ 2 & 1Ης ΙΟΥΛΙΟΥ    
Ταχ. Κώδικας : 66 100 ∆ΡΑΜΑ 
 
  «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 18η δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 25η του µηνός Ιουνίου 
2014, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 π.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 : Ψήφιση πιστώσεων 
Θέµα 2ο  : Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής            
Κοινότητας Σιδηρονέρου 
Θέµα 3ο  : Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής             
Κοινότητας Μοναστηρακίου 
Θέµα 4ο  : Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων Καρατζόγλου          
Θεσσαλονικιάς και Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνουν            καθ’ 
υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος 
Θέµα 5ο  :  Έγκριση  όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: 

«« Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ» 
Θέµα 6ο  : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος  του ΚΑ 20.7325.09 για 
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού  Κ.Αγρού» ποσού 4.400,45 €. 
Θέµα 7ο  : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος  του ΚΑ 20.7325.08 για 
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Καλλιφύτου» ποσού 13.584,67 €. 
Θέµα 8ο  : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος  του ΚΑ 20.7325.03 για 
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Χωριστής» ποσού 5.500,56 € 
Θέµα 9ο  : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος  του ΚΑ 20.7336.12 για 
«Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού ∆Κ  Ξηροποτάµου» ποσού 2.926,56 € 
Θέµα 10ο  : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος  του ΚΑ 20.7325.13 για 
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Μυλοποτάµου» ποσού 2.254,98 € 
Θέµα 11ο  : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος  του ΚΑ 20.7325.04 για 
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Ξηροποτάµου» ποσού 49.510,21 € 
Θέµα 12ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του ΚΑ 10.6273  για 
«Φωτισµό και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» ποσού  
10.443,74 € 
    
 



 
Θέµα 13ο: Κήρυξη άγονου πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού επαναληπτικού  

διαγωνισµού  για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1100 

λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων »  

Θέµα 14ο:  Έγκριση όρων δηµοπράτησης  του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση 
των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου -  Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος  2014 
– 2015. 
 Θέµα 15ο  :  Οριστική  παραλαβή  της  µελέτης: «Τοπογραφική  αποτύπωση   του  

ρέµατος Καλλιφύτου από τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 516926.79     Y  

= 4557220.47 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και το όριο της ανάπλασης επί  

της οδού Χελµού της πόλης της ∆ράµας – Κτηµατογράφηση - Εφαρµογή της  

διανοµής επί του ρέµατος» 

Θέµα 16ο  :  Οριστική παραλαβή της  µελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση του 
ρέµατος Μοναστηρακίου από τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 513708.84     
Y = 4560038.76 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι κα τη γέφυρα στη συµβολή 
των  οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της πόλης της ∆ράµας και εφαρµογή της 
διανοµής επί του ρέµατος» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 
 

                                               Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                     ∆ήµαρχος ∆ράµας 


