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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 417. 1o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση δα�ανών �ου �ληρώθηκαν α�ό την �αγία �ροκα-
ταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδροµικά 
τέλη».  

Οµόφωνα 
 

2. 418. 2o ΕΚΤΑΚΤΟ 
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 
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�ο-
φασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότη-
τας».  

3. 419. 3o ΕΚΤΑΚΤΟ 
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».  

4. 420. 4o ΕΚΤΑΚΤΟ 
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 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».  

5. 421. 5o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών Πάγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας  Νικοτσάρα 

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. 422. 6o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής 
της Το�ικής Κοινότητας Σιδηρονέρου 
 

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».  

7. 423. 7o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέ-
λειας ε�ί του �ροϋ�ολογισµού 2016 ε�’ αυτών 

Οµόφωνα 

 

8. 424. 8o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ψήφιση �ιστώσεων 

       Α � ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο�ής κ. Ζαχα-
ριάδης Παύλος ο ο�οίος εί�ε ότι : Πρώτον για τον 
κωδικό 20.6262.14 εάν διαβεβαιωθεί ότι ο µοναδικός 
�ου µ�ορεί να είναι ε�ιβεβληµένος αυτός �ου �αίρ-
νει την εργασία συµφωνεί . 
∆εύτερον για τον κωδικό 35.7135.19 εί�ε ότι θα µ�ο-
ρούσε εφόσον το �οσόν για την �ροµήθεια έχει φτά-
σει στις δέκα �έντε χιλιάδες (15.000) € , θα µ�ορούσε 
να γίνει το �οσόν δέκα �έντε χιλιάδες �εντακόσια 
(15.500) € έτσι να γίνει διαγωνισµός και να υ�άρξει 
ανταγωνισµός.  

9. 425. 12η Αναµόρφωση �ροϋ�ολογισµού οικονοµικού έτους 2015 Οµόφωνα 

 

10. 426. Έγκριση όρων εκµίσθωσης ισόγειου δηµοτικού καταστήµα-
τος µε αριθµ. 5 το ο�οίο βρίσκεται στο ανακαινισµένο κτί-
ριο του �αλαιού ∆ηµαρχείου»  

Οµόφωνα 
 

11. 427. Έγκριση όρων εκµίσθωσης δηµοτικού οικο�έδου ( Ο.Τ. 455 ) 
ε�ί της οδού Βοραζάνη ( µεταξύ των οδών Βοραζάνη και 
Η�είρου ό�ισθεν Στρατιωτικής Λέσχης ) στην ∆ράµα έκτα-
σης 449 τ.µ. για την δηµιουργία 

Οµόφωνα 
 

     ∆ράµα 02-12-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


