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Καραµπατζάκη ∆ηµήτριο
Ηλιάδη Νικόλαο
Παπαδόπουλο Γεώργιο
Σολάκη Άγγελο
Παναγιωτίδη Αλέξανδρο
Χαραλαµπίδη Ανδρέα
Ζαχαριάδη Παύλο
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο

Σας καλούµε την 15η Μαρτίου 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. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
2. Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισµού για «Εργασία
υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών και εγκαταστάσεων
δηµοτικών µεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των
ηλεκτροµηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων».
3. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου ( συνοπτικού ) ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την << Προµήθεια
σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού ( τύρφη ), κηπευτικού
χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ >> για το έτος 2016, συνολικού
προϋπολογισµού 49.896,03 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
4. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: « Ο∆ΟΠΟΙΙΑ
ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
5. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δηµοπράτηση της εργασίας
«Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων
έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 – 2017 (µέρος)» και
ψήφιση πίστωσης των Κ.Α. 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01,
30.6262.17, 35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03, 35.6262.24 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικ. έτους 2016.
6. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δηµοπράτηση της προµήθειας «
Προµήθεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθµών ισχύος 10 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. Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»
8. Κατακύρωση πρακτικών Νο1 και Νο2 του διαγωνισµού της εργασίας
"Συντήρηση κήπων πάρκων"
9. Κατακύρωση πρακτικού της φανερής, προφορικής δηµόσιας πλειοδοτικής
δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά
τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζω’ης
(Ο.Τ.Κ.Ζ.)
10. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας
Καλού Αγρού
11. Ψήφιση πιστώσεων
12. 2η Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. έτους 2016

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

Μαµσάκος Χριστόδουλος
∆ήµαρχος ∆ράµας

