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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 23η δηµόσια  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 15η  του µηνός Σεπτεµβρίου έτους 
2011, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13.30 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  1ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «∆ράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών 
απορριµµάτων». 
Θέµα 2ο: Απευθείας ανάθεση της µελέτης «γεωτεχνική µελέτη και έρευνα για 
την  κατασκευή οδών µεταξύ των ΟΤ 551-816» στον Ιωάννη Μπαλούκα, 
µελετητή κατηγορίας 21, τάξης Β,   µε συνολική αµοιβή 6.600,00 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης µε ΚΑ 30.7413.71 του προϋπολογισµού 
Θέµα 3ο: Κατακύρωση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια σπόρων γκαζόν (έτους 2011). 
Θέµα 4ο:Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 
Θέµα 5ο: Κατακύρωση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας εκµίσθωσης του δηµοτικού  Αναψυκτηρίου στην οδό Χελµού. 

Θέµα  6ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, 
σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 20.6323 «τέλη τεχνικού ελέγχου» µε το ποσό 
των 210,00 € και µε Κ.Α. 00.6221. « ταχυδροµικά τέλη»,   µε το ποσό των 
1.068,73  € του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 

Θέµα 7ο: Εκδίκαση της ένστασης για το διαγωνισµό του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ» 

Θέµα 8ο: Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 2011» 
Θέµα 9ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωµένου αγελαδινού 
γάλακτος για το2012. 



Θέµα 10ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΕΩΣ 13-8-2011  
Θέµα 11ο:Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΜΕΑ(ΤΥΦΛΩΝ) 
Θέµα 12ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ ΕΩΣ 7-9-2011  
Θέµα 13ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΩΣ 31-8-2011  
Θέµα 14ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ  ΕΩΣ 24-7-2011  
Θέµα 15ο: Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθυπέρβαση των 
τριών (3) ηµερών το µήνα που ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995 
Θέµα 16ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΩΣ 28-8-2011  
Θέµα 17ο: Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισµού έργων 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

                                               Χαρακίδης  Κυριάκος 
                                       ∆ήµαρχος ∆ράµας 


