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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  674.  1o EKTAKTO 
Ψήφιση πιστώσεων 

Ομόφωνα 

2.  675.  Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

ψήφιση πίστωσης του έργου : 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑ-

ΡΑ» 

Ομόφωνα 

3.  676.  Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

ψήφιση πίστωσης του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗ-

ΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟ-

ΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑ-

ΛΩΤΗ – ΚΛΕΙΣΤΑ» 

 

4.  677.  Έγκριση όρων δημοπράτησης 

ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού 

με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή , για την ανά-

θεση εργασιών καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων. 

Ομόφωνα 
Με την ερώτηση του μέλους της Επιτροπής 
Ζαχαριάδη Παύλου, εάν θα λειτουργήσει το 
παλιό Δημαρχείο, επειδή στους όρους της δη-
μοπράτησης συμπεριλαμβάνεται η καθαριότη-
τα και αυτού του Δημοτικού κτιρίου. 
Ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, μέλος της Επι-
τροπής απάντησε ότι θα λειτουργήσει κανονι-
κά. 

5.  678.  Έγκριση όρων διακήρυξης δημο-

πράτησης της εργασίας «Εκχιο-

νισμός – αποπαγοποίηση περιο-

χής Δήμου Δράμας για την χει-

μερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 

– Απρίλιος 2015» και ψήφιση 

πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 

του οικ. Έτους 2014 . 

Ομόφωνα 

6.  679.  Έγκριση όρων δημοπράτησης 

της εργασίας «Λειτουργία δημο-

τικού κυνοκομείου και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων  συντροφιάς 

για το έτος 2015».  

Ομόφωνα 

7.  680.  Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: 

«Βελτιώσεις νεκροταφείων»  

Ομόφωνα 

8.  681.  Έγκριση δαπανών που πληρώ-

θηκαν από την παγία προκατα-

βολή σε βάρος των Κ.Α. 

20.6323 «τέλη τεχνικού ελέγ-

χου», με το ποσό των 136,00 

€ και Κ.Α. 00.6221 «ταχυδρο-

μικά τέλη» με το ποσόν των 

1.110,53 € . 

Ομόφωνα 

9.  682.  Έγκριση μετακίνησης του υπαλ- Ομόφωνα 



λήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου 

που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των 

τριών ημερών που ορίζει ο Νό-

μος .  
10.  683.  Έγκριση μετακίνησης των υπαλ-

λήλων Καρατζόγλου Θεσσαλονι-

κιάς και Ιωσηφίδου Αικατερίνης 

που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση 

των τριών ημερών που ορίζει ο 

Νόμος .  

Ομόφωνα 

11.  684.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγω-

νισμού / Αξιολόγησης για την 

προμήθεια και εγκατάσταση ε-

ξοπλισμού (hardware)  

Ομόφωνα 
 

 

12.  685.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής 

για τις Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες – Ψήφιση Πίστωσης 

Ομόφωνα 
Με την ερώτηση του μέλους της Επιτροπής 
Ζαχαριάδη Παύλου, για ποιούς λόγους θα δο-
θούν οι πάγιες προκαταβολές στις Δημοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες. 
Ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, μέλος της Επι-
τροπής απάντησε ότι θα δοθούν όπως αναφέ-
ρεται στο έγγραφο υπ’αριθμ. 52770/06-10-2014 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. 
Δράμας. 

13.  686.  Ψήφιση πιστώσεων  Ομόφωνα 
 

14.  687.  Έκδοση εντάλματος προπληρω-

μής (του Κ.Α. 20.7336.07 Με-

τατοπίσεις δικτύου φωτισμού 

ποσού 135,35 €) 

Ομόφωνα 
 

15.  688.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 

(του Κ.Α. 20.7325.07 Επεκτά-

σεις δικτύου φωτισμού Κουδουνί-

ων ποσού 2.200,22 €) 

 

Ομόφωνα 
 

 
Δράμα 13-10-2014 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


