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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 302. 1o EKTAKTO 
Συγκρότηση ε�ιτρο�ής ∆ιαγωνισµού Αξιολόγησης 

Οµόφωνα 
 

2. 303. 2o EKTAKTO 
Ανάθεση εκ�όνησης κυκλοφοριακής µελέτης, ψήφιση 
�ίστωσης 

Οµόφωνα 
 

3 304. 3o EKTAKTO 
Ανάθεση εκ�όνησης κυκλοφοριακής µελέτης, ψήφιση 
�ίστωσης 

Οµόφωνα 
 

4. 305. 4o EKTAKTO 
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».  

5. 306. 5o EKTAKTO 
Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της  
Το�ικής Κοινότητας Καλλιφύτου. 

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. 307. 6o EKTAKTO 
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».  

7. 308. 7o 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 
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». 

8. 309. Α�’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙ-
ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  

Οµόφωνα 

9. 310. Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του έργου : «Ο∆Ο-
ΠΟΙΙΑ ∆.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Οµόφωνα 
 

10. 311. Κατακύρωση �ρακτικών του �ρόχειρου ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Κάδων Κοµ�οστο�οίησης 
για τον ∆ήµο ∆ράµας»  

Οµόφωνα 
 

11. 312. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της Το-
�ικής Κοινότητας Μικροχωρίου 

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. 313. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της ∆η-
µοτικής 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». 

13. 314. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου 

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. 315. Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής 
της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου 

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». 

15. 316. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής 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». 

16. 317. Έγκριση έκτακτων δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της ∆η-
µοτικής 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». 

17. 318. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ 
∆ΡΑΜΑΣ»  

Οµόφωνα 
 

18. 319. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

19. 320. Έγκριση δα�ανών �ου �ληρώθηκαν α�ό την �αγία �ροκα-
ταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδροµικά τέ-
λη».  

Οµόφωνα 
 

20. 321. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ιστώσεων συνο-
�τικού (�ρόχειρου) δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµή-
θεια Εξο�λισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας»  

Οµόφωνα 
 

21. 322. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 
 

22. 323. Κατακύρωση �ρακτικών διαγωνισµού του έργου : «ΒΕΛΤΙ-
ΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟ-
ΠΟΤΑΜΟΥ»  

Οµόφωνα 
 

     ∆ράµα 08-09-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


