
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ∆ράµα     : 03 - 04 - 2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.:   14405 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  14 
 
 
 
 

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 8η Απριλίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 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 µακροχρόνιας εκµίσθωσης τµήµατος 190.000 τ.µ. του  µε αριθµό  
      -811- κοινόχρηστου τεµαχίου αγροτικού κλήρου τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου. 
2. Έγκριση όρων εκµίσθωσης τµήµατος 18.000 τ.µ. του  µε αριθµ. -162- αγροτεµαχίου 

σχολικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου . 
3. Έγκριση όρων εκµίσθωσης τµήµατος έκτασης 10.830 τ.µ. του  µε αριθµό -156/1- 

αγροτεµαχίου τεµαχίου αγροτικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου.  
4. Ψήφιση πιστώσεων 
5. Κατακύρωση των πρακτικών του διαγωνισµού για την εργασία : «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
6. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μυλοποτάµου. 
7. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ξηροποτάµου . 
8. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

∆ραµας 
9. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού 

Αγρού 
10. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Νικοτσάρα 
11. Κατακύρωση των πρακτικών του δηµόσιου  ανοικτού συνοπτικού µειοδοτικού δια-

γωνισµού για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» 
      2015 του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου ∆.∆, της ∆ΕΚΠΟΤΑ και του 
   
 



 
     Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 
12. Κατακύρωση των πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου & 
Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικού χαρτί Α4, Α3,) 2015 – 2016» του ∆ήµου ∆ράµας. 

13. Έγκριση όρων εκµίσθωσης ισόγειου δηµοτικού καταστήµατος µε αριθµ. 4Α (παλαιό 
5Β) το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του ανακαινισµένο κτιρίου του παλαιού 
∆ηµαρχείου»  

14. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την δηµοπράτηση της εργασίας «Τοπο-
θέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και χώρους 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας»  

15. Κήρυξη άγονου επαναληπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
ΚΗΦΗ» 

16. Τροποποίηση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισµού για «Προ-
µήθεια υλικών φωτισµού» 

17. Ψήφιση πιστώσεων 
18. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μοναστηρακίου 
 

 
Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

  
                                                   

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 


