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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 191. 1o EKTAKTO 
Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ί-
στωσης του έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥ∆ΟΥ-
ΝΙΩΝ»  

Οµόφωνα 

 

2. 192. 2o EKTAKTO 
Έγκριση  όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ί-
στωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ»  

Οµόφωνα 

 

3. 193. 3o EKTAKTO 
Έγκριση  όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ί-
στωσης του έργου : «ΝΕΑ Ο∆ΟΠΟΙΑ ΜΑΥΡΟ-
ΒΑΤΟΥ»  

Οµόφωνα 

4. 194. 4o EKTAKTO 
Α�’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕ-
ΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

5. 195. 5o EKTAKTO 
Α�’ ευθείας ανάθεση έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  

Οµόφωνα 

 

6. 196. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δηµοπρά-

τηση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και 

αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και 

χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας» και ψήφιση 

πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.08.   

Οµόφωνα 

 

7. 197. Έγκριση όρων εκµίσθωσης  των αγροτεµαχίων µε 

αριθµό 443, 447 & 449, αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Κα-

λού  Αγρού , συνολικής  έκτασης 199.305 τ.µ.  

Οµόφωνα 

8. 198. Έγκριση όρων εκµίσθωσης των αγροτεµαχίων σχο-

λικού  κλήρου µε  αριθµό 6, 75, 10 και 31
α
, συνολι-

κής έκτασης 27.268 τ.µ. Τ.Κ. Νικοτσάρα.  

Οµόφωνα 

9. 199. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης 

του έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ>> 

Οµόφωνα 

10. 200. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: <<ΒΕΛ-

ΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ>> 

Οµόφωνα 

11. 201. Έγκριση όρων εκµίσθωσης του κυλικείου του ∆ηµο-

τικού Σταδίου του ∆ήµου ∆ράµας.  
Οµόφωνα 

12. 202. Έγκριση όρων εκµίσθωσης του κυλικείου στο ∆ηµο-

τικό Γυµναστήριο Αθλοπαιδιών & του κυλικείου στο 

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο του ∆ήµου ∆ράµας.  

Οµόφωνα 

13. 203. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκαταβο-
λής της Το�ικής Κοινότητας Σιδηρονέρου. 
 

Οµόφωνα 
 

14. 204. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία 

προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «τα-

χυδροµικά τέλη». 

Οµόφωνα 

15. 205. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου 
Οµόφωνα 

 

16. 206. Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής σε βάρος του 
ΚΑ 20.7325.06 για «Ε�εκτάσεις δικτύου ηλε-
κτροφωτισµού στην ΤΚ Μικροχωρίου» �οσού 
2.200,22 €.  

Οµόφωνα 

17. 207. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισµού της 

εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών εργασιών µε 

χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε 

φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2014 – 2015 ( µέρος )»  

Οµόφωνα 

18. 208. Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού) Οµόφωνα 



ανοικτού µειοδοτικού διαγω-νισµού για την «Προ-

µήθεια Χρωµάτων για την επισκευή και συντήρηση 

των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, 

πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστά-

σεις, διαγράµµιση οδών, κτλ.)» έτους 2015 του ∆ή-

µου ∆ράµας.  

19. 209 «Συµπληρωµατική πρόταση για την 5
η
 Αναµόρφω-

σης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015»  
Οµόφωνα 

20. 210 Τροποποίηση της 170/2015 απόφασης της Οικονοµι-

κής Επιτροπής µε τίτλο : Έγκριση των όρων δηµο-

πράτησης του δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού µειοδο-

τικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

µηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για 

την : «Προµήθεια Κάδων Κοµποστοποίησης για τον 

∆ήµο ∆ράµας» προϋπολογισµού 59.967,10 € µε τον 

Φ.Π.Α. (23%). 

Οµόφωνα 

21. 211 Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 

22. 212 Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 

     ∆ράµα 12-06-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


