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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  21 
 
 
 
 

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 2η Ιουνίου ηµέρα Τρίτη 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. Κατακύρωση πρακτικών δηµοπρασίας µακροχρόνιας εκµίσθωσης τµήµατος 190.000 
τ.µ. του µε αριθµό 811 κοινόχρηστου τεµαχίου αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Μαυροβάτου.  

2. Κατακύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης του ισόγειου δηµοτικού 
καταστήµατος µε αριθµό 4ο (παλαιό 5β) που βρίσκεται στο ανακαινισµένο κτίριο του 
παλαιού ∆ηµαρχείου ∆ράµας . 

3. Ψήφιση πιστώσεων.  
4. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Κουδουνίων. 
5. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

∆ράµας. 
6. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μοναστηρακίου. 
7. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 

ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ».  
8. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ».  
9. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 

ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ».  
10. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».  
11. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».  
\ 
 



 
 
 

12. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ – Ν. ΑΜΙΣΟΥ».  

13. «5η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2015» 
14.  Ρύθµιση οφειλών του αρθρου 1 του Ν. 4321/21-05-2015 της εταιρείας 

ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ – ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΟΥ Ο.Ε. . 
15. Τροποποίηση της µε αριθµ. 160/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

(Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆οµοτικής Κοινότητας 
Χωριστής. 

16. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για 
την «Προµήθεια Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού»  

17. Έγκριση όρων σχεδίου Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/25-05-2015 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, 
δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, 
λιπασµάτων κ.τ.λ.» έτους 2015   

18. Ψήφιση πιστώσεων 
 

 
Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

  
                                                  Μαµσάκος Χριστόδουλος 

∆ήµαρχος ∆ράµας 

 

 


