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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 214. 1o EKTAKTO 

Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής 

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». 

2. 215. 2o EKTAKTO 

Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Καλλιφύτου 

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

3. 216. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ί-
στωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Μυλο�ο-
τάµου». 

Οµόφωνα 

4. 217. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ί-
στωσης του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆Κ ΧΩΡΙ-
ΣΤΗΣ». 

Οµόφωνα 
 

5. 218. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δη-
µο�ράτηση της εργασίας «Εργασίες �ρόληψης 
και αντι�υρικής �ροστασίας στα �εριαστικά 
δάση της ∆.Ε. ∆ράµας, του ∆ήµου ∆ράµας» 
και ψήφιση �ίστωσης του Κ.Α. 35.6262.22.   

Οµόφωνα 
 

6. 219 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δηµο-

πράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και 

αντιπυρικής προστασίας  της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, 

του ∆ήµου ∆ράµας » και ψήφιση πίστωσης του 

Κ.Α. 35.6262.23 

Οµόφωνα 
 

7. 220. Υ�οβολή αίτησης ανακλήσεως η µη κατά �ρά-
ξης του Κλιµακίου Προλη�τικού Ελέγχου ∆α-
�ανών στο VII τµήµα του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου.  

Οµόφωνα 
 

8. 221. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δη-
µο�ράτηση της �ροµήθειας « Προµή-θεια και 
Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθµών ισχύος 9,87 
KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτι-
ρίων του ∆ήµου ∆ράµας και συγκεκριµένα 
του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου και του ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Χωριστής (�εριλαµβάνεται η 
�ροµήθεια, καθώς και οι α�αραίτητες εργασί-
ες εγκατάστασης των σταθµών και σύνδεσης 
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ)» και ψήφιση �ίστωσης 
του Κ.Α. 15.7135.11 

Οµόφωνα 
 

9. 222 Έγκριση των όρων δηµο�ράτησης του δηµόσι-
ου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ( µε-
γαλύτερο �οσοστό έκ�τωσης ) για την εργασία 
; «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟ-
ΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΗ-
ΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» �ροϋ�ολογισµού 38.332,95 €  
συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ( 23% )  

 

10 223. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής 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». 

9. 224. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της Το�ικής Κοινότητας Μυλο�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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

10. 225. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της Το�ικής Κοινότητας Μαυροβάτου. 

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

11. 226. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής 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». 

12. 227. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της Το�ικής Κοινότητας Σκαλωτής 

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». 

13. 228. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας  

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». 

14. 229. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκατα-
βολής 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». 

18. 230. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 

     ∆ράµα 29-06-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


