
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ∆ράµα     : 13 - 07- 2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 29633 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  25 
 
 
 
 

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 16η Ιουλίου ηµέρα Πέµπτη 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. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και ψήφιση πίστωσης για «Τέλη σύνδεσης  µε τη 

∆ΕΗ» ποσού 374,74€. 
2. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και ψήφιση πίστωσης για «Τέλη σύνδεσης  µε τη 

∆ΕΗ» ποσού 1.579,32 €. 
3. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου 

φωτισµού ΤΚ Καλού Αγρού» ποσού 3,300,34 €. 
4. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου 

φωτισµού ΤΚ Νικοτσάρα» ποσού 3,300,34 €. 
5. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου 

φωτισµού » ποσού 18.532,75 €. 
6. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» . 
7. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ»  
8. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 
9. Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ( συνοπτικού ) ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού 
( τύρφη ), κηπευτικού χώµατος ( µίλι ), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» του ∆ήµου 
∆ράµας. 

10. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» 
 
 
 
 



 
 

11. Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του 
ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και 
αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και χώρους πρασίνου του ∆ήµου 
∆ράµας»  

12. 6η Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. Έτους 2015 
13. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μικροχωρίου. 
14. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ξηροποτάµου. 
15. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μοναστηρακίου 
16. Ακύρωση αριθµ. 188/2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, έγκριση νέων όρων 

δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια 
Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού» 

17. Συµβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς που αφορά τον δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση 
των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος 2014 – 
2015 

18. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

19. Αποστολή πρακτικού πεπραγµένων απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. Α’ 
Εξαµήνου 2015. 

20. Υποβολή απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων Β΄ τριµήνου 2015 
21. Ψήφιση πιστώσεων 

 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

  
                                                  Μαµσάκος Χριστόδουλος 

∆ήµαρχος ∆ράµας 

 

 


