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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  787.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Χορήγηση διατακτικών σε άπο-
ρους δημότες για την κάλυψη ει-
δών διαβίωσης σε εφαρμογή των 
διατάξεων του εδαφίου 2αα του 
άρθρου 37 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 
163/Α/4-9-2009), «…. περιοδική ε-
νίσχυση άπορων δημοτών με είδη 
ένδυσης, παροχή φαρμάκων και 
διατακτικών , προμήθεια ανα-
γκαίων για τη διατροφή τους ει-
δών, κατά τις εορτές Χριστουγέν-
νων, νέου Έτους και Πάσχα …».  

Ομόφωνα 

2.  788.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατακύρωση πρακτικού διαγω-
νισμού της εργασίας «Εκχιονι-
σμός αποπαγοποίηση περιοχής 
Δήμου Δράμας για τη χειμερινή 
περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρί-
λιος 2015». 

Ομόφωνα 

3.  789.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατακύρωση πρακτικών του α-
νοικτού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τι-
μή για την ανάθεση της εργασίας 
"Λειτουργία δημοτικού κυνοκο-
μείου και διαχείριση αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς για το έτος 
2015" 

Ομόφωνα 

4.  790.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  μετακίνησης του υπαλ- 
λήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα 
γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών 
ημερών που ορίζει ο Νόμος. 

Ομόφωνα 

5.  791.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση εκτάκτων δαπανών πά-
γιας προκαταβολής της Δημοτι-
κής Κοινότητας Ξηροποτάμου. 

Ομόφωνα 

6.  792.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της υπ’ 85/2014 απόφα-
σης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας σχετικά 
με την έγκριση στοχοθεσίας 2015 – 
πίνακας 5Α. 

Ομόφωνα 

Με την αναφορά του αναπληρωματι-
κού μέλους της Επιτροπής κ. Ηλιό-
πουλου Στέργιου ότι θα τοποθετηθεί 
επί του θέματος στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. 

7.  793.  Έγκριση της αριθμ. 55/2014 από-
φασης του Δ.Σ. του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας, σχε-

Ομόφωνα 

Με την αναφορά του αναπληρωματι-



τικά με την έγκριση πίνακα στο-
χοθεσίας 2015 του Νομικού Προ-
σώπου Δήμου Δράμας . 

κού μέλους της Επιτροπής κ. Ηλιό-
πουλου Στέργιου ότι θα τοποθετηθεί 
επί του θέματος στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. 

8.  794.  Κατακύρωση πρακτικών διαγω-
νισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥ-
ΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ομόφωνα 

9.  795.  Έγκριση δαπανών που πληρώθη-
καν από την παγία προκαταβολή. 

Ομόφωνα 

10.  796.  Ψήφιση πιστώσεων. Ομόφωνα 

11.  797.  Οριστική παραλαβή της μελέτης: 
«Τοπογραφική αποτύπωση του 
ρέματος Πηγών Αγίας Βαρβάρας 
από τη χιλιομετρική θέση με συ-
ντεταγμένες Χ = 511.650, Υ = 
4.554.975 μέχρι και τη χιλιομετρι-
κή θέση με συντεταγμένες Χ = 
511.098, Υ = 4.553.980 (προβολικό 
σύστημα ΕΓΣΑ’ 87) – Κτηματο-
γράφηση – Εφαρμογή της διανο-
μής επί του ρέματος» . 

Ομόφωνα 

12.  798.  Κατακύρωση πρακτικών του α-
νοικτού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τι-
μή για την ανάθεση εργασιών κα-
θαριότητας δημοτικών κτιρίων. 

Ομόφωνα 

13.  799.  Ακύρωση της 764/2014 απόφασης  
Οικονομικής Επιτροπής  που α-
φορά τον ανοικτό πρόχειρο δη-
μόσιου  μειοδοτικό διαγωνισμό  
για την εργασία "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" Προϋπολογισμού: 
73.677,00 € με τον Φ.Π.Α. (23%) 

Ομόφωνα 

14.  800.  Έγκριση των όρων δημοπράτησης 
του ανοικτού πρόχειρου δημόσι-
ου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την εργασία : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ" του Δήμου Δράμας " 
Προϋπολογισμού : 73.677,00 € με 
τον Φ.Π.Α. (23%) 

Ομόφωνα 

 
Δράμα 09-12-2014 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


