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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑ-

ΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  5.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ψήφιση Πιστώσεων 

Ομόφωνα 

2.  6.  2ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Συγκρότηση επιτροπής δια-
γωνισμών εργασιών της 
Δ/νσης Περ/ντος και Πρασί-
νου για το έτος 2015. 

Ομόφωνα 

3.  7.  3ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ενημέρωση – έγκριση της Β’ 
φάσης της μελέτης «ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙ-
ΣΤΗΣ» 

Ομόφωνα 
 

4.  8.  4ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ενημέρωση – έγκριση της Β’ 
φάσης της μελέτης «ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. 
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» 

Ομόφωνα 

5. 1 9.  Κατακύρωση του πρακτικού 
του διαγωνισμού για την ερ-
γασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ» Προϋπολογισμού 
59.900,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) 

Ομόφωνα 
 Εγκρίνει και κατακυρώνει το από 30-

12-2014 πρακτικό επαναληπτικού διαγωνισμού αποκλει-

στικά για την ομάδα 1 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, 

συμπλέκτες, αναρτήσεις, συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο 

σύστημα δ/νσης κ.α.» προϋπολογισμού 25.000 € (χωρίς 

ΦΠΑ) στον Βασιλειάδη Ιορδάνη, Συνεργείο – Ανταλλα-

κτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΑΦΜ 029234230), με 

προσφερόμενη ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργα-

σίας και τιμής ανταλλακτικών  δέκα τρία τις εκατό (13%). 

 Εγκρίνει για τις παρακάτω ομάδες: 

Ομάδα 2 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοι-

χτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α..» 

Ομάδα 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, 

αναρτήσεις συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα 

δ/νσης περιστρεφόμενες σκούπες κ.α. μηχανικού σαρώ-

θρου κ.α..» 

Ομάδα 4 «Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχημά-

των.» 

Ομάδα 5 «Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων.» 

Ομάδα 6 «Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύ-

τητας οχήματος.» 

Ομάδα 7 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών.» 

για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής 

προσφοράς, να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν 

λήψης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 



6. 2 10.  Έγκριση όρων εκμίσθωσης 
των αγροτεμαχίων με αριθμό 
179, 399 και 011 σχολικού 
κλήρου της Τοπικής Κοινότη-
τας Κουδουνίων, συνολικής 
έκτασης 15.887,00 τ.μ.  

Ομόφωνα 

7.  11.  Έγκριση όρων εκμίσθωσης 
του αριθμ. 178, (πρώην 225) 
αγροτεμαχίου αγροτικού 
κλήρου Τοπικής Κοινότητας 
Κουδουνίων, συνολικής έ-
κτασης 35.029,00 τ.μ 

Ομόφωνα 

8.  12.  Ορισμός δικαστικών επιμε-
λητών για το έτος 2015. 

Ομόφωνα 

9.  13.  Έγκριση μετακίνησης υπαλ-
λήλου Μάνιου Ευστράτιου 
που θα γίνει καθ’ υπέρβαση 
των τριών ημερών που ορίζει 
ο Νόμος.  

Ομόφωνα 

10.  14.  Συγκρότηση επιτροπής διε-
νέργειας διαγωνισμών (ΕΚ-
ΠΟΤΑ) 

Ομόφωνα 

11.  15.  Συγκρότηση επιτροπής δια-
γωνισμού έργου «Αποκατά-
σταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων 
(ΧΑΔΑ) Δήμου Δράμας . 

Ομόφωνα 

12.  16.  Συγκρότηση επιτροπής διεξα-
γωγής διαγωνισμών εργα-
σιών της Δ/νσης Τεχν. Υπη-
ρεσιών 2015. 

Ομόφωνα 

13.  17.  Συγκρότηση επιτροπής διεξα-
γωγής διαγωνισμών προμη-
θειών της Δ/νσης Τεχν. Υπη-
ρεσιών 2015. 

Ομόφωνα 

14.  18.  Κατακύρωση των πρακτικών 
του δημόσιου πρόχειρου συ-
νοπτικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Λογισμικών» 
με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.  

Ομόφωνα 

15.  19.  Κατακύρωση των πρακτικών 
του ανοικτού επαναληπτικού 
διαγωνισμού για την «Προ-
μήθεια Εξοπλισμού Παιδικού 
Σταθμού Ν. Κρώμνης» 

Ομόφωνα 

16.  20.  Κατάπτωση εγγυητικής επι-
στολής, κήρυξη μισθωτή ως 
έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας 
έκδοσης διαταγής απόδοσης 
της χρήσης μισθίου και των 

Ομόφωνα 



οφειλομένων – Παπάς Ανα-
στάσιος (ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
Α). 

17.  21.  Κατάπτωση εγγυητικής επι-
στολής, κήρυξη μισθωτή ως 
έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας 
έκδοσης διαταγής απόδοσης 
της χρήσης μισθίου και των 
οφειλομένων – Σ. Ενεχηλίδης 
– Ν. Γρίδης & Σια Ο.Ε. 
(ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ). 

Ομόφωνα 

18.  22.  Κατάπτωση εγγυητικής επι-
στολής, κήρυξη μισθωτή ως 
έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας 
έκδοσης διαταγής απόδοσης 
της χρήσης μισθίου και των 
οφειλομένων – Παπαδοπού-
λου Μαρία (ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ-
ΠΟΛΗ) 
 

Ομόφωνα 

 
 
Δράμα 15-01-2015 
Ο  γραμματέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


