
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ∆ράµα  : 4 / 11 / 2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.:  58447 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  32 
 
 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 

Προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. ∆ράµας 
 

1. Καραµπατζάκη ∆ηµήτριο 
2. Ηλιάδη Νικόλαο 
3. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
4. Σολάκη Άγγελο 
5. Παναγιωτίδη Αλέξανδρο 
6. Χαραλαµπίδη Ανδρέα 
7. Ζαχαριάδη Παύλο 
8. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο 

                  
                 Σας καλούµε την 7

η
 Νοεµβρίου ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.µ., να 

συµµετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), που θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, 
προκειµένου να συζητήσουµε και να ληφθεί  απόφαση στα θέµατα: 
 
1) Κήρυξη του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού της εργασίας << Εκχιονισµός – 

αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για την χειµερινή περίοδο Νοέµβριος 
2014 – Απρίλιος 2015 >> ως άγονου και επανάληψή του µε τους ίδιους όρους . 

2) Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : <<Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ >>. 

3) Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη µισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση 
διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και των 
οφειλοµένων >>. ( Παπαδοπούλου Μαρία Του Γρηγορίου ) µισθώτρια του 
αναψυκτηρίου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής << ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ >>  

4) Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη µισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση 
διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και των 
οφειλοµένων >>, ( Αρµεν Αναστασίας του Πασχάλη ) µισθώτρια του κυλικείου του 
<<∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου>>. 

5) Αίτηµα του Τραµπίδη Νικόλαου του Ανέστη για αντικατάσταση εγγυητή . 
6) Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού. 
7) Ψήφιση πιστώσεων 
8) Ψήφιση πιστώσεων 
9) Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου Ζιούτη Ευαγγελίας, που θα γίνει καθ’ 

υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος.  
10) Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου Λαλέ Ευστράτιου, που θα γίνει καθ’ 

υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος.  
11) Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου, που θα γίνει καθ’ 

υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος.  
12) Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου, που θα γίνει καθ’ 

υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος. 
13) Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆Κ ΧΩΡΙΣΤΗΣ». 
14) Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού. 
15) Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων. 
 



 
 
 
 
16) Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ξηροποτάµου. 
17) Τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισµού 2015 – Κατάρτιση ολοκληρωµένου 

Προγράµµατος δράσης ( ΟΠ∆ ) οικ. έτους 2015 . 
18) Κατακύρωση πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την 

«Ανάθεση Εργασίας για την Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων για τα έτη 2014-2015. 

19) Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού ( hardware ). 

 
  Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ράµας 

  
                                                   

                                                    Μαµσάκος Χριστόδουλος 

              ∆ήµαρχος ∆ράµας 


