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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 231. 1o EKTAKTO 
Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του έρ-
γου : «Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

2. 232. 2o EKTAKTO 
Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του 
έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΙ∆ΗΡΟ-
ΝΕΡΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

3 233 3o EKTAKTO 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

4. 234. Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής και ψήφιση 
�ίστωσης για «Τέλη σύνδεσης  µε τη ∆ΕΗ» �ο-
σού 374,74€. 

Οµόφωνα 

5. 235. Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής και ψήφιση 
�ίστωσης για «Τέλη σύνδεσης  µε τη ∆ΕΗ» �ο-
σού 1.579,32 €. 

Οµόφωνα 
 

6. 236. Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής και ψήφιση 
�ίστωσης για «Ε�εκτάσεις δικτύου φωτισµού 
ΤΚ Καλού Αγρού» �οσού 3,300,34 €. 

Οµόφωνα 
 

7. 237 Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής και ψήφιση 
�ίστωσης για «Ε�εκτάσεις δικτύου φωτισµού 
ΤΚ Νικοτσάρα» �οσού 3,300,34 €. 

Οµόφωνα 
 

8. 238. Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής και ψήφιση 
�ίστωσης για «Ε�εκτάσεις δικτύου φωτισµού » 
�οσού 18.532,75 € 

Οµόφωνα 
 

9. 239. Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του έρ-
γου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

10. 240 Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του έρ-
γου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ»  

 

11 241. Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του έρ-
γου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

12. 242. Κατακύρωση  �ρακτικού του �ρόχειρου (συ-
νο�τικού) ανοικτού  µειοδοτικού  διαγωνι-
σµού για την  «Προµήθεια σ�όρων, φυταρίων, 
δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κη- 
�ευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λι�ασµάτων κτλ» 
του ∆ήµου ∆ράµας έτους 2015 

Οµόφωνα 
 

13. 243. Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του έρ-
γου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»  
 

Οµόφωνα 
 

14. 244. Κατακύρωση �ρακτικού Νο 1 και �ρακτικού 
Νο 2 της ε�ιτρο�ής διεξαγωγής του ανοικτού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας 
«Το�οθέτηση χλοοτά�ητα και αρδευτικού συ-
στήµατος σε υφιστάµενα �άρκα και χώρους 
�ρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας»  

Οµόφωνα 
 

15. 245. 6η Αναµόρφωση �ροϋ/λογισµού οικ. Έτους 2015 Οµόφωνα 
 

16. 246. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής 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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

17. 247. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της ∆ηµοτκής Κοινότητας Ξηρο�οτά-

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα ότι 



µου. Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου ανα-
φέρεται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν γνω-
ρίζει εάν έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφασίζει 
το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

18. 248. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της Το�ικής Κοινότητας Μοναστηρακί-
ου 

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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

19. 249. Ακύρωση της αριθµ. 188/2015 α�όφασης  Οι-
κονοµικής Ε�ιτρο�ής  και έγκριση νέων όρων 
δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης ηλε-
κτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδο-
ντιατρικής Μονάδας και συνοδού Εξο�λισµού 

Οµόφωνα 
 

20. 250. Συµβιβαστική ε�ίλυση ένδικης διαφοράς �ου 
αφορά τον δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό δια-
γωνισµό µε σφραγισµένες �ροσφορές για την 
«Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µα-
θητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου 
∆ράµας» για το σχολικό έτος 2014 – 2015 

Οµόφωνα 
 

21. 251. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ί-
στωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟ-
ΠΟΤΑΜΟΥ» 

Οµόφωνα 

22. 252. Α�οστολή �ρακτικού �ε�ραγµένων α�ολογι-
στικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. Α’ Εξα-
µήνου 2015 

Οµόφωνα 

23. 253. Υ�οβολή α�ολογιστικών οικονοµικών στοι-
χείων Β’ τροµήνου 2015 

Οµόφωνα 

24. 254. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 

     ∆ράµα 16-07-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


