
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

10/19-04-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 
 
Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦΑ-
ΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1       77. 1οΈκτακτο 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

2 78. 2οΈκτακτο 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγας 
προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 
Μοναστηρακίου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα�ά-
νη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµβού-
λιο της κάθε Κοινότητας». 

3 79. 3οΈκτακτο 

Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας 
προκαταβολής της Τοπικής Κοινό-

τητας Μικροχωρίου  

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ-
βούλιο της κάθε Κοινότητας». 

4 80. 

4οΈκτακτο 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας 
προκαταβολής της Τοπικής Κοινότη-
τας Σιδηρονέρου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ-
βούλιο της κάθε Κοινότητας». 

5 81. 
5οΈκτακτο 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας 
προκαταβολής της Τοπικής Κοινότη-
τας Σκαλωτής. 

 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ-
βούλιο της κάθε Κοινότητας». 

6 82. 
6οΈκτακτο 
Έγκριση   έκτακτων  δαπανών πάγιας  
προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας 
Μαυροβάτου. 

 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ-
βούλιο της κάθε Κοινότητας». 

7 83. 
7οΈκτακτο 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας 
προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότη-
τας Χωριστής. 

 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ-
βούλιο της κάθε Κοινότητας».  

8 84. 

8οΈκτακτο 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας 
προκαταβολής της Τοπικής  Κοινότη-
τας  Νικοτσάρα 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ-
βούλιο της κάθε Κοινότητας». 

9 85. 9οΈκτακτο 
Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτι-
κού Νο 1/12-04-2016 του πρόχειρου 
(συνοπτικού) ανοικτού  µειοδοτικού δι- 
αγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευ-
τή για την « Προµήθεια χρωµάτων και  
συναφών ειδών»  

Οµόφωνα 
 

10 86. 
10οΈκτακτο 
Ματαίωση διαγωνισµού για την «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» και έγκ- 
ριση όρων έκ νέου δηµοπράτησης της 

 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του µέλους της ε�ιτρο�ής Χαραλαµ- 
�ίδη Ανδρέα ότι: Παρακαλεί την Υ�ηρεσία να �ροσέχει 
όταν γράφει τους όρους ∆ηµο�ράτησης για να µην γίνον 
ται λάθη. 
 Με την �αρατήρηση του µέλους της ε�ιτρο�ής  Καραµ- 
ατζάκη  ∆ηµήτριου ότι: Συµφωνεί µε τον κύριο Χαρα-



λαµ�ίδη Ανδρέα.  

11 87. 11οΈκτακτο 
Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψή-
φιση πίστωσης του έργου: «ΦΩΤΙ-
ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ 
ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ».  

 

12 88. 12οΈκτακτο 
Ψήφιση πιστώσεων 

 

13 89. 13οΈκτακτο 
3

η
 Αναµόρφωση προϋπολογισµού οι-

κονοµικού έτους 2016 

 

14 90. 14οΈκτακτο 
Υποβολή απολογιστικών οικονοµικών 
στοιχείων Α΄ τριµήνου 2016 

 

15 91. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµού εργασίας της ∆/νσης ∆ό-
µησης 

 

16 92. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και  ψή- 

φιση  πιστώσεων του  δηµόσιου ανοικ- 

του  συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισ- 

σµού µε σφραγισµένες προσφορές για 

την «Προµήθεια Φαρµάκων& Αναλώσι- 

µου Υγειονοµικού Υλικού», του ∆ήµου 

∆ράµας, του ΝΠ∆∆ καθώς και της ∆ΕΚ- 

ΠΟΤΑ για το έτος 2016 

 

17 93. 
Έγκριση  έκτακτων  δαπανών πάγιας 
προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότη-
τας Ξηροποτάµου. 

 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέρε-
ται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε έκτακτη δα-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ- 
 βούλιο της κάθε Κοινότητας». 

18 94. Χορήγηση διατακτικών σε άπορους 
δηµότες 

 

19 95. Επανέγκριση όρων εκµίσθωσης του 
∆ηµοτικού περιπτέρου στο πάρκο κυκ- 
λοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στο 
Ο.Τ.  823 επί της οδού 1

ης
 Ιουλίου. στην 

∆ράµα 

 

20 96. Κατακύρωση  πρακτικών  του  πρόχει-
ρου (συνοπτικού )  ανοικτού  µειοδοτι-
κού  διαγωνισµού για την  «Προµήθεια 
σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, ορ- 
γανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώ 
µατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµά- 
των κτλ» του ∆ήµου ∆ράµας έτους 
2016 

 

21 97. Eκδίκαση  ένστασης κατά του πρακτι-
κού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνι-
σµού µε Α/Α συστήµατος 22198 για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων της εργασίας 
«Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων 
εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων 
έργου και µεταφοράς υλικών µε φορ-
τηγά ∆Χ για τά έτη 2016 – 2017 (µέ-
ρος)» - κατακύρωση του πρακτικού Νο 
1 του διαγωνισµού.  

 

22 98. Ψήφιση πιστώσεων  
 

∆ράµα 19-04-2016 
Ο  γραµµατέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


