
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ∆ράµα     : 15 - 05 - 2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 20053 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  18 
 
 

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 18η Μαΐου ηµέρα ∆ευτέρα 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 ασκήσεως αιτησης αναιρέσεως κατά του κ. Αιµίλιου Κυριακίδη του Μιχαήλ, 
τοπογράφου µηχανικού, Ε∆Ε, κατοίκου ∆ράµας και κατά της υπ’ αριθµ. 518/2013 
οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας.  

      2.  Ορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου κα Άννας Ζουρνατζή του Λαζάρου. 

      3.  Ορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου κα Άννας Ζουρνατζή του Λαζάρου 
4. Έγκριση ασκήσεως ανακοπής κατά της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την
 επωνυµία <<ECO SUN Ε.Π.Ε.>>, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός  Βούλγα- 
 ρη 58) και εκπροσωπείται νοµίµως, κατά της υπ’ αριθµ. 329∆Π57/4-03-2015 διατα-
 γής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, κατά της από 26-03-2015
 αρξαµένης από την ανωτέρω εταιρεία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του ∆ήµου
 ∆ράµας, της ως άνω διαταγής πληρωµής, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
 ∆ράµας –και- άσκηση αίτησης αναστολής της σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας αναγκα-
 στικής εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωµής, ενώπιον του ανωτέρω ∆ικαστη-
  ρίου>>. 
5. Άσκηση εγκλήσεως –και- δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής από το ∆ήµο 

∆ράµας, ενώπιον της Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών ∆ράµας. 
6. Κατακύρωση πρακτικού δηµοπρασίας επανεκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 180,00 

τ.µ. στον λόφο Κορυλόβου για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων λειτουργίας κινητής 
τηλεφωνίας». 

7.  Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΥ∆ΟΥ-
 ΝΙΩΝ».  
8.  Έγκριση όρων εκµίσθωσης των αγροτεµαχίων σχολικού κλήρου µε αραιθµό 3018 
 και 3019, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής, συνολικής έκτασης 15,125
 στρέµµατα». 
 
 



 
 

9.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για τέλη τεχνικού 
      ελέγχου και ταχυδροµικά τέλη. 
10.  Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής  Κοινότητας 

  Καλλιφύτου. 
11.  Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής  Κοινότητας 

  Χωριστής. 
12.  Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής  Κοινότητας Μαυρο- 
       βάτου.  
13. Τροποποίηση απόφασης 119/2015 της Οικ. Επ. µε θέµα: Κατακύρωση των πρακτικών  
      του διαγωνισµού για την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
14. Ψήφιση πιστώσεων.  
15. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής  Κοινότητας Καλού 
       Αγρού.  
16. Ψήφιση πιστώσεων 
 

       Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

  
                                                  Μαµσάκος Χριστόδουλος 

∆ήµαρχος ∆ράµας 


