
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ράµα:18-8-2011  
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ :43748 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
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. Χλιάρα Παναγιώτα  
κ. Παπαθεοδώρου Ανέστη  
κ. Χρυσοχοίδη Ελευθέριο 
κ. Γκάνη Σταύρο 
κ. Χαραλαµπίδη Ανδρέα  
κ. Μαµσάκο Χριστόδουλο 
κ. Μήτρου Γεώργιο   
Καλείστε να προσέλθετε στη 19 δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 23η  του µηνός Αυγούστου έτους 
2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.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
: Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

ΣΚΑΛΩΤΗΣ» στην ανάδοχο ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ µε ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις 
εκατό( 8%) 
 Θέµα 2

ο
: Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» στον ανάδοχο 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ µε ποσοστό έκπτωσης ΠΕΝΉΝΤΑ ∆ΥΟ τοις εκατό( 52%) 
Θέµα  3

ο
: Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής  µελέτης «Βελτίωση – οδού και 

οδοστρώµατος  Μοναστηρακίου  – ∆ράµας» στον ∆ηµήτριο Γιαννακό Α-ΤΜ,   µε 
συνολική αµοιβή 5.100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 
30.7413.58 του προϋπολογισµού 

Θέµα 4
ο
: Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής  µελέτης «Νέα οδική σύνδεση 

Καλλιφύτου – Χωριστής (κτηνοτροφική ζώνη)» στον Ιωάννη Βασιλειάδη Α-ΤΜ,   µε 
συνολική αµοιβή 5.840,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 
30.7413.58 του προϋπολογισµού 
Θέµα  5

ο
: Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής  µελέτης «Νέα οδική σύνδεση 

Ξηροποτάµου - Μοναστηρακίου» στον Παναγιώτη Ελευθεριάδη Α-ΤΜ,   µε συνολική 
αµοιβή 8.640,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.34 του 
προϋπολογισµού 
Θέµα 6

ο
: Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής  µελέτης«Βελτίωση – ασφαλτόστρωσης 

(οδού) Μαυροβάτου Μικροχωρίου» στον Παύλο Παϊσίδη Α-ΤΜ,   µε συνολική αµοιβή 
3.430,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.34 του 
προϋπολογισµού 
Θέµα 7

ο
: Ψήφιση πιστώσεων  

 ΚΑ                                              Τίτλο                                                                    Ποσό     
00.6736.05 «Μεταβίβαση πίστωσης στη ∆.Ε. Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού  
                          Μήκους σε   εφαρµογή προγραµµατικής σύµβασης                     190.000,00€ 
00.6737.03 «Χρηµατοδότηση ετήσιου προγράµµατος δράσης Φεστιβάλ 
                          Ταινιών Μικρού  Μήκους»                                                              64.000,00€ 
20.6062.01     «’Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων»                                      1.000,00€ 



15.6261.01     «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων»                      20.000,00€    
8113               « Οφειλές υπέρ τρίτων»                                                                     3.000,00€  
30.7413.71     «Γεωτεχνική µελέτη κα έρευνα για την κατασκευή οδών µεταξύ  
                         των Ο.Τ. 551-816»                                                                          8.500,00€ 
10.7134.13    «Προµήθεια συστήµατος καταγραφής παρουσίας δηµοτικών 
                        υπαλλήλων σε 11 σηµεία (εργασίες – λογισµικό – εξοπλισµός)    15.000,00€ 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

                                               Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 


