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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 269. 1o 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 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». 

2. 270. 2o EKTAKTO 
Έγκριση   έκτακτων  δα�ανών �άγιας  �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Νικοτσάρα» 

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». 

3 271. 3o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Καλλιφυτου 

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. 272. 4o EKTAKTO 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

5. 273. Κατακύρωση   �ρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «ΝΕΑ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ» 

Οµόφωνα 
 

6. 274. Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «Ο-
∆ΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ» 

Οµόφωνα 
Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής 
Χαραλαµπίδη Ανδρέα ότι, ψηφίζει µε επιφύλαξη 

διότι, η προσφορά είναι πολύ µικρή ανάλογα µε άλλες 
προσφορές που είναι για το ίδιο αντικείµενο 

7. 275. Κήρυξη άγονου του δηµόσιου �ρόχειρου ανοικτού µειοδο-
τικού  διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλό-
τερη τιµή για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υ�ό-
γειου συστήµατος α�οκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµι-
σµένης συµ�ίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας» και ε�ανάληψή 
του µε νέους όρους. 

Οµόφωνα 
 

8. 276. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ-
ΤΩΝ» 

Οµόφωνα 
 

9. 277. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» 

Οµόφωνα 
 

10. 278. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ. ∆ΡΑΜΑΣ» 

Οµόφωνα 
 

11 279. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ» 

Οµόφωνα 
 

12. 280. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης του ηλεκτρονικού δηµόσιου 
ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Τροφίµων & Λοι�ών Αναλώσιµων Ειδών 
Παντο�ωλείου» (τρόφιµα, λοι�ά αναλώσιµα είδη �αν-
το�ωλείου) του ∆ήµου ∆ράµας, των νοµικών του �ροσώ-
�ων και ε�ιχειρήσεων για το 2016 

Οµόφωνα 
 

13. 281. Έγκριση δα�ανών �ου �ληρώθηκαν α�ό την �αγία �ροκα-
ταβολή για  «ταχυδροµικά τέλη». 

Οµόφωνα 
 

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

Οµόφωνα 
 

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

Οµόφωνα 
 

16. 284. Συγκρότηση  ε�ιτρο�ής  διεξαγωγής διαγωνισµών  εργα-
σιών του Αυτ. Τµήµατος Το�. Οικονοµικής Ανά�τυξης για 
το έτος 2015» 

Οµόφωνα 
 

17. 285. Έκδοση εντάλµατος �ρο�ληρωµής και ψήφιση �ίστωσης 
για «Ε�εκτάσεις δικτύου Φωτισµού Τ.Κ. Σιδηρονέρου» 
�οσού 4.400,45 €. 

Οµόφωνα 
 

18. 286. 7η Αναµόρφωση ροϋολογισµού οικονοµικού έτους 2015  Οµόφωνα 
 



19. 287. Κατακύρωση �ρακτικού Νο 1 και �ρακτικού Νο 2 της 
ε�ιτρο�ής διεξαγωγής του ανοικτού δηµόσιου διαγωνι-
σµού µε σφραγισµένες �ροσφορές µε κριτήριο κατακύρω-
σης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εκτέλεση της υ�ηρεσίας       «Εργασίες �ρόληψης και 
αντι�υρικής �ροστασίας στα �εριαστικά δάση της ∆Ε  
∆ράµας, του ∆ήµου ∆ράµας. 

Οµόφωνα 
 

20. 288. Κατακύρωση �ρακτικού Νο 1 και �ρακτικού Νο 2 της 
ε�ιτρο�ής διεξαγωγής του ανοικτού δηµόσιου διαγωνι-
σµού µε σφραγισµένες �ροσφορές µε κριτήριο κατακύρω       
σης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εκτέλεση της υ�ηρεσίας «Εργασίες  �ρόληψης και α-
ντι�υρικής �ροστασίας της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, του ∆ήµου 
∆ράµας»  

Οµόφωνα 
 

21. 289. Κατακύρωση �ρακτικών δηµο�ρασίας εκµίσθωσης του 
αριθµ. 3018 αγροτεµαχίου Σχολικού κλήρου ∆.Κ. Χωριστής 
 

Οµόφωνα 
 

22. 290. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής 
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». 

23. 291. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής 
της Το�ικής Κοινότητας Μαυροβάτου 
 

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». 

24. 292. 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 
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». 

     ∆ράµα 10-08-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


