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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 134. 1o EKTAKTO 
Κατακύρωση �ρακτικών Νο1 και Νο2 του  
διαγωνισµού  της  εργασίας "Συντήρηση κή-
�ων �άρκων" 

Οµόφωνα 

 

2. 135. 2o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �ου �ληρώθη- 
καν α�ό την �άγια �ροκταβολή της ∆ηµοτι-
κής  Κοινότητας  Ξηρο�οτάµου. 

 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται 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 Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

3. 136. 3o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �ου �ληρώθη-
καν α�ό την �άγια �ροκαταβολή της Το�ικής  
Κοινότητας  Μυλο�οτάµου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται 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 Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

4. 137. 4o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �ου �ληρώθη-
καν α�ό την �άγια �ροκαταβολή της Το�ικής  
Κοινότητας  Μακρυ�λαγίου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται 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 Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

5. 138. 5o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �ου �ληρώθη-
καν α�ό την �άγια �ροκαταβολή της Το�ικής  
Κοινότητας  Σκαλωτής 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται 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 Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

6. 139. 6o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �ου �ληρώθη-
καν α�ό την �άγια �ροκαταβολή της Το�ικής  
Κοινότητας  Μικροχωρίου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται 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 Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

  8.        141. Υ�οβολή α�ολογιστικών οικονοµικών στοι-
χείων Α’ τριµήνου 2015. 

Οµόφωνα 
 

  9. 142. Έγκριση  όρων  δηµο�ράτησης  του �ρόχειρου 

( συνο�τικού )  ανοικτού  µειοδοτικού  διαγω- 

νισµού  µε  σφραγισµένες  �ροσφορές  για  την 

<< Προµήθεια  σ�όρων,  φυταρίων, δενδρυλλί- 

Οµόφωνα 
 



ων,  οργανικού  υλικού ( τύρφη ),  κη�ευτικού 

χώµατος (µίλι),  φυτοφαρµάκων,  λι�ασµάτων 

 κτλ >> για το έτος  2015,  συνολικού  �ροϋ�ο- 

λογισµού 47.749,75 € συµ�εριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 

10. 143. Έγκριση όρων  δηµο�ράτησης του �ρόχειρου 

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφρα- 

γισµένες �ροσφορές για την « Προµήθεια χρω- 

µάτων», για  την  ε�ισκευή και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας ( κτίρια, 

�άρκα, �λατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκα- 

ταστάσεις, διαγράµµιση  οδών κτλ) ετους 2015, 

συνολικού  �ροϋ�ολογισµού 15.902,58 € συµ�ε- 

ριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.»  

Οµόφωνα 
 

11. 144. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του �ρακτικού Νο 
1 του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συ-
στήµατος 8547, για την ανάδειξη αναδόχου/ων 
της εργασίας«Ανάθεση χωµατουργικών εργα-
σιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και µετα-
φοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2015 
– 2016 (µέρος)»  

Οµόφωνα 
 

12. 145. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 
 

13. 146. Κατακύρωση �ρακτικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» 

Οµόφωνα 
 

14. 147 Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Σκαλωτής 
 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται 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 Συµβούλιο της κά-
θε Κοινότητας». 

     ∆ράµα 07-05-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


