
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ∆ράµα     : 7 / 10 /2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ.: 53434 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  30 
 
 

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 10

η
 Οκτωβρίου 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) Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : << Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ >> 
2) Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : << 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
ΣΚΑΛΩΤΗ – ΚΛΕΙΣΤΑ >> 

3) Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή , για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας 
δηµοτικών κτιρίων . 

4) Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπράτησης της εργασίας << Εκχιονισµός – 
αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για την χειµερινή περίοδο Νοέµβριος 
2014 – Απρίλιος 2015 >> και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 του οικ. 
Έτους 2014 . 

5) Έγκριση όρων δηµοπράτησης της εργασίας << Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµεί- 
ου και διαχείριση αδέσποτων ζώων  συντροφιάς για το έτος 2015 >> .  

6) Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : << Βελτιώσεις νεκροταφείων >>  
7) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των 

Κ.Α. 20.6323 << τέλη τεχνικού ελέγχου >> , µε το ποσό των 136,00 € και Κ.Α. 
00.6221 << ταχυδροµικά τέλη >> µε το ποσόν των 1.110,53 € . 

8) Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ 
υπέρβαση των τριών ηµερών που ορίζει ο Νόµος .  

9) Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων Καρατζόγλου Θεσσαλονικιάς και 
Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ηµερών που 
ορίζει ο Νόµος .  

10) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού / Αξιολόγησης για την προµήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισµού ( hardware )  

11) Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες – 
Ψήφιση Πίστωσης >> 

12) Ψήφιση πιστώσεων  
13) Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ( του Κ.Α. 20.7336.07 Μετατοπίσεις δικτύου 

φωτισµού ποσού 135,35 € ) 



 
14) Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ( του Κ.Α. 20.7325.07 Επεκτάσεις δικτύου 

φωτισµού Κουδουνίων ποσού 2.200,22 € ) 
 
 
 

  Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ράµας 

  
                                                   

                                                    Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 


