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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 293. 1o EKTAKTO 
8η Αναµόρφωση ροϋολογισµού οικονοµικού έτους 2015 

Οµόφωνα 
 

2. 294. 2o EKTAKTO 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 
 

3 295. Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «Ο-
∆ΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Οµόφωνα 
Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής κ. 

Χαραλαµπίδη Ανδρέα ότι, η υπηρεσία πρέπει να 

αναγράφει και το ποσόν για το έργο που γίνεται η κα-

τακύρωση 

4. 296. Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ» 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του µέλους της ε�ιτρο�ής κ. 
Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα ότι, η υηρεσία ρέει να ανα-
γράφει και το οσόν για το έργο ου γίνεται η κατα-
κύρωση 

5. 297. Κατακύρωση ρακτικών Νο Ι και ΙΙ του διαγωνισµού για την 
εργασία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αοβλήτων 
(Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας αό τον Σταθµό Μεταφόρτωσης 
Αορριµµάτων ( Σ.Μ.Α. ) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο 
Υγειονοµικής Ταφής Αορριµµάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφε-
ρειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών ου βρίσκεται στην θέση 
«Ερείια Νεράιδας» αγροκτήµατος Παλαιοκάστρου της 
κτηµατικής εριοχής ∆ήµου Ηρακλείας»  

Οµόφωνα 
 

6. 298. Εκδίκαση ένστασης κατά του �ρακτικού Νο 1 για  τον   
ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της εργασίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ». 
 

Οµόφωνα 
Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής κ. 

Χαραλαµπίδη Ανδρέα ότι, ψηφίζει υπέρ Της  Έν-
στασης εάν είναι σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

Ν. 28/80  

Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής 

κ.Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο ότι συµφωνεί µε την α-

πόφαση της Επιτροπής λόγω ότι υπάρχει σύγχυ-

ση στους όρους της διακήρυξης.  

Το µέλος της επιτροπής κ. Ψαράς Γεώργιος είπε , 
ότι συµφωνεί µε τον κ.Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο 

7. 299. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 
 

8. 300. Α�’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 
ΣΚΑΛΩΤΗΣ» 
 

Οµόφωνα 
 

9. 301. Έγκριση   έκτακτων  δα�ανών �άγιας  �ροκαταβολής 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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

     ∆ράµα 18-08-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


