
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

11/02-05-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 75. 1ο Έκτακτο 
Κύρωση πρακτικού Νο1 διεξαγωγής 
συνοπτικού   διαγωνισμού για «Ερ-
γασία κατεδάφισης   επικινδύνων  
και ρυμοτομουμένων κτισμάτων». 

Ομόφωνα 

2 76. 2ο Έκτακτο 
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της ε-

πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-

σης των προσφορών του διαγωνι-

σμού ανάθεσης της εργασίας «Συ-

ντήρηση κήπων πάρκων» και κατα-

κύρωση του διαγωνισμού.  

Ομόφωνα 

3 77. 3ο Έκτακτο 
Κατακύρωση πρακτικού του συνο-
πτικού διαγωνισμού με κριτήριο κα-
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για 
την «Προμήθεια  γραφικής ύλης - 
λοιπών υλικών γραφείου & υλικού 
εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, 
Α3)»  

  

4 78. 4ο Έκτακτο 
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτή- 
ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ- 
ρουσα από οικονομική άποψη προ- 
σφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα 
για την «  Προμήθεια σπόρων, φυτα- 
ρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλι- 
κού  ( τύρφη ), κηπευτικού χώματος  
(μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων 
κτλ»  

Ομόφωνα 

5 79. Υποβολή απολογιστικών οικονομι-
κών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2017 

Ομόφωνα 

  

6 80. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της ε-
πιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγη-
σης των προσφορών του διαγωνι-
σμού ανάθεσης της εργασίας « ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ » προϋπολο-
γισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
και κατακύρωση του διαγωνισμού 

Ομόφωνα 

7 81.  Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της 
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό-
γησης των προσφορών του διαγωνι-
σμού ανάθεσης της εργασίας ''Ανά-
θεση χωματουργικών και άλλων ερ-
γασιών με τη χρήση μηχανημάτων 
έργου και μεταφοράς υλικών με τη 
χρήση φορτηγών Δ.Χ.'' και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων ανά κατη-

Ομόφωνα 



γορία εργασίας.  

8 82. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έρ-
γου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ KOΥΔΟΥ-
ΝΙΩΝ». 

Ομόφωνα 

9 83. Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγρο-
τεμαχίων με αριθμό 61 και 218 
σχολικού κλήρου αγροκτήματος 
Αρκαδικού 

Ομόφωνα 

10 84. Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρα-
σίας εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου 
επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 829  (περιο-
χή ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύ-
του) » 

Ομόφωνα 
 

11 85. Ψήφιση πιστώσεων   

12 86. Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα 

13  Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έρ-
γου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑ-
ΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ».  

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρότα- 
ση του κ. Προέδρου 

 

 

       Δράμα 02-05-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        
  
 


