
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

8/28-03-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦΑ-

ΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 52. 1οΈκτακτο 
Έγκριση όρων εκµίσθωσης του α-
ριθµ. -212- αγροτεµαχίου σχολικού 
κλήρου συνοικισµού Αµ�ελακίων 

Οµόφωνα 

2 53. 2οΈκτακτο 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής 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�ά-
νη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµβού-
λιο της κάθε Κοινότητας». 

3 54. 3οΈκτακτο 
Ψήφιση �ιστώσεων  

Οµόφωνα 

 

4 55. 4οΈκτακτο 
Έκδοση α�όφασης α�οδοχής της κυ-   
ριότητας του ε�ιβατικού οχήµατος 
µε αρ. κυκλοφορίας ΡΜΗ – 6029 ιδι-
οκτησίας  ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.  

Οµόφωνα 

 

5 56. 

Έγκριση   έκτακτων  δα�ανών �άγι-
ας  �ροκαταβολής της Το�ικής Κοι-
νότητας Κουδουνίων. 
 

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 57. 

Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινότη-
τας 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-
�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµ-
βούλιο της κάθε Κοινότητας». 

7 58. 

Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινό-
τητας   ∆ράµας. 
 

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 59. 

Έγκριση έκτακτων  δα�ανών �άγιας  
�ροκαταβολής  της  Το�ικής Κοινό-
τητας Καλλιφύτου. 
 

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 60. 

Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής Κοινότη-
τας 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�ά-
νη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει το Το�ικό Συµβού-
λιο της κάθε Κοινότητας». 

10        61. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης του �- 

ρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού δια-
γωνισµού µε σφραγισµένες �ροσφο-
ρές για την « Προµήθεια Χρωµάτων 
& Συναφών Ειδών », για την ε�σκευ-
ή  και συντήρηση των εγκαταστάσε-

Οµόφωνα 

 



ων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια,  �άρ-
κα, �λατείες, κοιµητήρια, αθλητικές  
εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών 
κτλ) έτους 2016, συνολικού �ροϋ�ο-
λογισµού 24.991,51 € συµ�εριλαµβα-
νοµένου του Φ.Π.Α. 

11 62. Έγκριση �ρωτοκόλλου οριστικής �α- 
ραλαβής του έργου: « ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ∆Κ  ∆ΡΑΜΑΣ – ΑΜ-
ΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ». 

Οµόφωνα 

 

12 63. Οριστική �αραλαβή της µελέτης µε 
τίτλο: «Μελέτη αξιολόγησης και σχε-
διασµού για την δηµιουργία �ράσι-
νων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας»  

Οµόφωνα 
 

13 64. Υ�οβολή αίτησης ανακλήσεως ή µη 
κατά �ράξης του Κλιµακίου Προλη-
�τικού Ελέγχου ∆α�ανών στο Ι Τµή-
µα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Οµόφωνα 
 

14 65. Ορισµός δικαστικών ε�ιµελητών για 
το έτος 2016.  

Οµόφωνα 

15 66. Συµ�ληρωµατική �ρόταση για την 2η 

Αναµόρφωση �ροϋ�ολογισµού οικο- 

νοµικού έτους 2016 

Οµόφωνα 

16 67.  Ψήφιση πιστώσεων Οµόφωνα 
 

∆ράµα 28-03-2016 
Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 

 


