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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 255. 1o EKTAKTO 
Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «Ο-
∆ΟΠΟΙΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ Ν. ΑΜΙΣΟΥ» 

Οµόφωνα 

 

2. 256. 2o EKTAKTO 
Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟ-
ΠΟΤΑΜΟΥ» 

Οµόφωνα 
 

3 257 3o EKTAKTO 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

4. 258. 4o EKTAKTO 
Έγκριση  όρων δηµο�ράτησης του ηλεκτρονικού δηµόσιου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες �ρο-
σφορές  για την «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση 
των µαθητών του  Μουσικού Γυµνασίου–Λυκείου ∆ρά-
µας» για το σχολικό έτος 2015 - 2016 

Οµόφωνα 

5. 259. 5o EKTAKTO 
Έγκριση όρων δηµο�ράτησης του ηλεκτρονικού δηµόσιου 
ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγι-
σµένες �ροσφορές για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων-
Ελαιολι�αντικών» (�ετρελαίου θέρµανσης, �ετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης, AD BLUE, ελαιολι�αντι-
κών) του ∆ήµου ∆ράµας, και των νοµικών του �ροσώ�ων, 
για το έτος 2016». 

Οµόφωνα 
 

6. 260. Α�’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑ-
ΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

7. 261 Α�’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΠΑΙ-
∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

8. 262. Υ�οβολή Οικονοµικών Στοιχείων του ∆ήµου ∆ράµας χρή-
σης 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 
3463/2006.  

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέαότι 
Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση 

9. 263. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ» 

Οµόφωνα 
 

10. 264 Κατακύρωση  �ρακτικών του  η-λεκτρονικού  δηµόσιου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
και το�οθέτηση συν-θετικού χλοοτά�ητα στο βοηθητικό 
γή�εδο ∆όξας» 

Οµόφωνα 
 

11 265. 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 
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. 266. Έγκριση δα�ανών �ου �ληρώθηκαν α�ό την �αγία �ροκα-
ταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδροµικά 
τέλη».  

Οµόφωνα 
 

13. 267. Έγκριση των όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση της �ίστω-
σης του �ρόχειρου δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγω-
νισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χα-µηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο �οσοστό έκ-�τωσης)  για την υ�ηρεσία : «Με-
ταφορά των Αστικών Στερεών Α�οβλήτων (Α.Σ.Α.) του 
∆ήµου ∆ράµας α�ό τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Α�ορριµ-
µάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµι-
κής Ταφής Α�ορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών �ου βρίσκεται στην θέση “Ερεί�ια 
Νεράιδας” αγροκτήµατος Πα-λαιοκάστρου της κτηµατι-
κής �εριοχής ∆ήµου Ηράκλειας» 

Οµόφωνα 
 

14. 268. Ψήφιση �ιστώσεων  Οµόφωνα 
 

     ∆ράµα 27-07-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


