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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 404. 1o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατακύρωση �ρακτικών του ανοικτού διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για  την ανά-
θεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων του ∆ή-
µου ∆ράµας 

Οµόφωνα 
 

2. 405. 2o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Καθορισµός  όρων  διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου �λειο-
δοτικού διαγωνισµού µε �ροφορική �ροσφορά για την 
εκ�οίηση των  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύ-
κλου ζωής (ΟΤΚΖ) του ∆ήµου ∆ράµας 

Οµόφωνα 

 

3. 406. 3o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών Πάγιας �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».  

4. 407. 4o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

 

5. 408. 5o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

 

6. 409. 6o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Οριστική �αραλαβή της µελέτης: «Υδραυλική µελέτη ορι-
οθέτησης τµήµατος του ρέµατος Πηγών Αγίας Βαρβάρας 
∆ράµας, α�ό τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες Χ= 
511.650, Υ=4.554,975 µέχρι και τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες Χ= 511.098, υ= 4553.980 (�ροβολικό σύστη-
µα ΕΓΣΑ’87)»  

Οµόφωνα 

 

7. 410. 7o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Οριστική �αραλαβή της µελέης:«Υδραυλική µελέτη οριοθέ-
τησης τµήµατος του ρέµατος Μοναστηρακίου ∆ράµας, α�ό 
τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες Χ= 513708,84  Υ= 
4560038.76 (�ροβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και τη γέ-
φυρα στη συµβολή των οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της 
�όλης της ∆ράµας », 

Οµόφωνα 

 

8. 411. 8o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Χορήγηση διατακτικών σε ά�ορους δηµότες 

Οµόφωνα 

 

9. 412. 9o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Καθορισµός τέλους εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παι-
διών «Ονειρού�ολης 2015-2016»  

Οµόφωνα 

 

10. 413. Έγκριση  όρων  δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗ  ∆Κ  ΞΗΡΟΠΟ-
ΤΑΜΟΥ » 

Οµόφωνα 
 

11. 414. Παράταση �ροθεσµίας υ�οβολής της µελέτης << Υδραυ-
λική µελέτη οριοθέτησης τµή-µατος του ρέµατος Καλλι-
φύτου ∆ράµας, α�ό τη χιλιοµε-τρική θέση µε συντεταγµέ-
νες Χ= 516926.79,  Υ= 4557220.47 (�ροβολικό σύστηµα ΕΓ-
ΣΑ’ 87) µέχρι και το όριο της ανά-�λασης ε�ί της οδού 
Χελµού  της �όλης της ∆ράµας>> 

Οµόφωνα 
 

12. 415. Κατακύρωση  των �ρακτικών του ηλεκτρονικού δηµόσι-
ου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙ-
ΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του 
∆ήµου ∆ράµας, των Νοµικών του Προσώ�ων και ε�ιχει-
ρήσεων.» 

Οµόφωνα 
 

13. 416. Κατακύρωση  των �ρακτικών του συνο�τικού (�ρόχει-
ρου) δηµόσιου ανοικτού  διαγωνισµού για την «Προµή-
θεια Εξο�λισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας» 

Οµόφωνα 
 

     ∆ράµα 24-11-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


