
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ∆ράµα     : 06 - 08 - 2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.: 33729 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

Αριθµός πρόσκλησης  27 
 

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 10η Αυγούστου ηµέρα ∆ευτέρα 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. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: «ΝΕΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ» 

2. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού του έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ» 

3. Κήρυξη άγονου του δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ενός 
υπόγειου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το 
∆ήµο ∆ράµας» και επανάληψή του µε νέους όρους 

4. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

5. Έγκριση  όρων δηµοπράτησης και ψήφιση  πίστωσης του  έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  Τ.Κ. 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 

6. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆Κ 
∆ΡΑΜΑΣ 

7.  Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου :«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
     ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ» 
8.  Έγκριση όρων δηµοπράτησης του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτι- 
     κού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντο- 
     πωλείου» (τρόφιµα, λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου) του ∆ήµου ∆ράµας, των 
     νοµικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το 2016. 
 

9. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή «ταχυδροµικά 
τέλη» 

10. Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ» 
11. Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ» 
12. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών του Αυτ. Τµήµατος Τοπ. 

Οικονοµικής Ανάπτυξης για το έτος 2015» 
13. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου 
      Φωτισµού Τ.Κ. Σιδηρονέρου» ποσού 4.400,45 €. 
14. «7η Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. έτους 2015»  
 

 

 



 

 

 

 

 

15.  Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του α- 
       νοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρω- 
       σης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας   
      «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ∆Ε 
       ∆ράµας, του ∆ήµου ∆ράµας. 
16.  Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του α- 
       νοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρω- 
       σης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας   
       «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, του ∆ήµου 
       ∆ράµας» 
17.  Κατακύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης του αριθµ. 3018 αγροτεµαχίου 
       Σχολικού κλήρου ∆.Κ. Χωριστής 
18. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοπο- 
       τάµου 
19.  Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυρο- 
       βάτου. 
20.  Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χω- 
       ριστής . 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

  
 
 

                                                  Μαµσάκος Χριστόδουλος 

∆ήµαρχος ∆ράµας 


