
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

7/15-03-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦΑ-

ΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 29. 1οΈκτακτο 
Έγκριση όρων εκµίσθωσης του δη-
µοτικού �ερι�τέρου στο �άρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής �ου βρίσκεται 
στο Ο.Τ. 823 ε�ί της οού 1ης Ιουλίου, 
στην ∆ράµα 

Οµόφωνα 

2 30. 2οΈκτακτο 
Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής 
και ψήφιση �ίστωση για την ηλε-
κτροδότηση του �άρκου της Νέας 
Αµισού στο �λαίσιο του έργου «Φω-
τισµός χώρου �ρασίνου Ν. Αµισού» 
µε �αροχή ισχύος 8 Kva (Νο 0 ), �ο-
σού 290,71 €. 

Οµόφωνα 

3 31. 3οΈκτακτο 
Έγκριση όρων διεξαγωγής συνο�τι-
κού (�ρόχειρου) διαγωνισµού για 
«Προµήθεια υλικών φωτισµού»  

Οµόφωνα 

4 32. 
4οΈκτακτο 
Έγκριση έκτακτων  δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινό-
τητας 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 33. 
5οΈκτακτο 
Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινό-
τητας 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». 

6 34. 
6οΈκτακτο 
Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοι-
νότητας Ξηρο�οτάµου.  

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 35. 
7οΈκτακτο 
Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοι-
νότητας 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 36. 
8οΈκτακτο 
Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινό-
τητας Μακρι�λαγίου. 

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 37. 9οΈκτακτο 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

10 38. 10οΈκτακτο 
Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινό-
τητας 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». 

11 39. 
11οΈκτακτο 
Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινό-
τητας Μυλο�οτάµου. 

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». 

12 40. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και 
ψήφιση �ίστωσης του έργου: «ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆Ι-
ΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-
ΟΥ».  

Οµόφωνα 

13 41. Έγκριση όρων διεξαγωγής συνο�τικο- 
ύ (�ρόχειρου) διαγωνισµού για «Εργα 
σία υ�οστήριξης και συντήρησης των 
ηλεκτροµηχανολογικών και εγκατασ- 
τάσεων δηµοτικών µεγάρων �αλαιού 
και νέου και συντήρησης και ε�ισκε- 
υής των ηλεκτροµηχανολογικών των 
αθλητικών εγκαταστάσεων».  

Οµόφωνα 

14 42. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης του �- 
ρόχειρου ( συνο�τικού ) ανοικτού µε- 
ιοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισ- 
µένες �ροσφορές για  την << Προµή- 
θεια  σ�όρων, φυταρίων, δενδρυλλί 
ων,  οργανικού υλικού ( τύρφη ), κη- 
�ευτικού χώµατος (µίλι) φυτοφαρ-
µάκων,  λι�ασµάτων κτλ >> για το 
έτος  2015,  συνολικού  �ροϋ�ολογισ-
µού 47.749,75 € συµ�εριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. 

Οµόφωνα 

15 43. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και 
ψήφιση �ίστωσης του έργου: «Ο-
∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».  

Οµόφωνα 

16 44. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης 
για τη δηµο�ράτηση της εργασίας : 
«Ανάθεση χωµατουργικών και άλ-
λων εργασιών µε τη χρήση µηχανη-
µάτων έργου και µεταφοράς υλικών 
µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 – 2017 
(µέρος)» και ψήφιση   �ίστωσης 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 
�ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου οικ. έτο- 
υς 2016.  

Οµόφωνα 

17 45. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης 
για τη δηµο�ράτηση της �ροµήθειας 
«Προµήθεια και Εγκατάσταση δύο 
Φ/Β σταθµών ισχύος 10 KW ο καθέ-
νας, στις στέγες δύο σχολι-κών κτι-
ρίων του ∆ήµου ∆ράµας και συγκεκ-
ριµένα του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
και του ∆ηµοτικού Σχολείου Χωρι-
στής (�εριλαµβάνεται η �ροµήθεια, 
καθώς και οι α�αραίτητες εργασίες 
εγκατάστασης των σταθµών και 

Οµόφωνα 



σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ)» και 
ψήφιση �ίστωσης του Κ.Α. 
15.7135.11 

18 46. Α�’ ευθείας ανάθεση του έργου : « 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΕΚ-
ΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»  

Οµόφωνα 

19 47. Κατακύρωση �ρακτικών 1 και 2 Του  
διαγωνισµού  της  εργασίας  "Συντή-
ρηση κή�ων �άρκων"  

Οµόφωνα 

20 48. Κατακύρωση �ρακτικού της φανε-
ρής, �ροφορικής δηµόσιας �λειοδο-
τικής δηµο�ρασίας για την �ερισυλ-
λογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο 
σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέ-
λους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  

Οµόφωνα 

21 49. 

Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινότη-
τας Καλού Αγρού 

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». 

22 50. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 

23 51. 2η Αναµόρφωση �ροϋ�ολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 

Οµόφωνα 

 

∆ράµα 15-03-2016 
Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 

 


