
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ∆ράµα     : 25 - 06 - 2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 26998 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  24 
 
 
 
 

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 29η Ιουνίου 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 όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: << Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΤΚ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ >>  

2. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: << Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆Κ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ >> 

3. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δηµοπράτηση της εργασίας «Εργασίες 
πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ∆.Ε. ∆ράµας, του 
∆ήµου ∆ράµας» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.22.   

4. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δηµοπράτηση της εργασίας «Εργασίες 
πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας  της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας » 
και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.23.   

5. Υποβολή αίτησης ανακλήσεως η µη κατά πράξης του Κλιµακίου Προληπτικού 
Ελέγχου ∆απανών στο VII τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

6. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δηµοπράτηση της προµήθειας « Προµή-
θεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθµών ισχύος 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο 
σχολικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ράµας και συγκεκριµένα του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
και του ∆ηµοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαµβάνεται η προµήθεια, καθώς και οι 
απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των σταθµών και σύνδεσης µε το δίκτυο της 
∆ΕΗ)» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 15.7135.11 

7. Έγκριση των όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ( µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ) για 
την εργασία ; «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ  

 
 



 
 
 
 
       ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» προϋπολογισµού 38.332,95 €  
      συµπεριλαµβανοµεένου του Φ.Π.Α. ( 23% ) 
8. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού 

Αγρού. 
9. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλο-

ποτάµου. 
10. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μαυροβάτου. 
11. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Νικοτσάρα. 
12. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Σκαλωτής. 
13. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

∆ράµας. 
14. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κου-

δουνίων 
15. Ψήφιση πιστώσεων 
 

 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

  
                                                  Μαµσάκος Χριστόδουλος 

∆ήµαρχος ∆ράµας 

 

 


