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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 336. 1o EKTAKTO 
Έγκριση  όρων  ∆ηµοπράτησης ανοιχτού δηµόσιου δια-

γωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

,για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών  

κτιρίων >> 

Οµόφωνα 
 

2. 337. 2o EKTAKTO 
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία 

προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυ-

δροµικά τέλη».  

Οµόφωνα 
 

3 338. 3o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της Το�ι-
κής Κοινότητας Καλού Αγρού 
 
 
 

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». 

4. 339. 4o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της Το�ι-
κής Κοινότητας Καλού Αγρού 

 
 
 
 

 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». 

5. 340. 5o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Καλού Αγρού 

 
 
 

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». 

6. 341. 6o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Κουδουνίων. 
 
 

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». 

7. 342. 7o EKTAKTO 
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». 

8. 343. 8o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Καλλιφύτου 
 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέ-
ρεται 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 κάθε Κοινότητας». 

9. 344. Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής και ψήφιση �ίστωσης για 
«Μετατό�ιση δικτύου φωτισµού» �οσού 26.074,38€. 

Οµόφωνα 
 

10. 345. Ψήφιση �ιστώσεων  Οµόφωνα 

11. 346. 10η Αναµόρφωση �ροϋ�ολογισµού οικονοµικού έτους 2015 Οµόφωνα 

12. 347. Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού  του  έργου : « Ο-
∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ. ∆ΡΑΜΑΣ» 

Οµόφωνα 
 

13. 348. Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωnισµού  του  έργου : « Α-
ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

Οµόφωνα 
 

14. 349. Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού  του  έργου : «ΦΩΤΙ-
ΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ» αρχικού �ρο-
ϋ�ολογισµού 18.000,00 € 

Οµόφωνα 
 

15. 350. Ψήφιση της �ίστωσης και α�ευθείας ανάθεση εκ�όνησης της 
µελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασµού για την δηµι-
ουργία �ράσινων σηµείων στον ∆ήµο ∆ράµας»  

Οµόφωνα 
 



16. 351. Οριστική �αραλαβή µελέτης :  
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙ-
ΣΤΗΣ»  

Οµόφωνα 
 

17. 352. Α�’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙ-
ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  

Οµόφωνα 

18. 353. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του �ρακτικού Νο 1/17-09-2015 
του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνή µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Ε-
λαιολι�αντικών»  

Οµόφωνα 
 

19. 354. Εντολή κίνησης διαδικασίας έκδοσης διαταγής α�όδοσης της 
χρήσης µισθίου και καταβολής των οφειλοµένων του κ. Πα�ά 
Αναστάσιου, µισθωτή του ισόγειο καταστήµατος «ΚΑΦΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  

Οµόφωνα 
 

20. 355. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής 
 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέ-
ρεται 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 κάθε Κοινότητας». 

21. 356. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηρο�οτάµου 
 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέ-
ρεται 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 κάθε Κοινότητας». 

22. 357. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Μοναστηρακίου 
 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  ότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου αναφέ-
ρεται 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 κάθε Κοινότητας». 

23. 358. Έγκριση των όρων δηµο�ράτησης µε τη διενέργεια δηµόσιου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαµηλότερη τιµή  για την υ�ηρεσία : «Μεταφορά των 
Αστικών Στερεών Α�οβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας 
α�ό τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Α�ορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του 
∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Α�ορριµµά-
των (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 
�ου βρίσκεται στην θέση “Ερεί�ια Νεράιδας” αγροκτήµατος 
Παλαιοκάστρου της κτηµατικής �εριοχής ∆ήµου Ηράκλειας» 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο�ής κ. Χρυ-
σοχοΐδη Ελευθέριου ο ο�οίος εί�ε ότι δεν ψηφίζει 
τους όρους της δηµο�ράτησης του διαγωνισµού 
διότι δεν τα ψήφισε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆ιότι θεωρεί ότι ο ∆ήµος διαθέτει την τεχνογνωσία 
και τους οδηγούς δια την διενέργεια της όλης διαδι-
κασίας µε την �ροϋ�όθεση να �ροµηθευτή ακόµη 
ένα συρµό µεταφοράςς – συµ�ίεσης α�ορριµµάτων 
(�ρέσσα), όσο αναφορά τους οδηγούς, ο οδηγός του 
κ. ∆ηµάρχου ο ο�οίος είναι οδηγός α�ορριµµατο-
φόρων να µεταφερθεί στην υ�ηρεσία Καθαριότητας 
και να την ενισχύση.    

24. 359. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 
 

     ∆ράµα 08-10-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


