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34/06-11-2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 380. 1o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  όρων δηµο�ράτησης του δηµόσιου ανοικτού 
�ρόχειρου (συνο�τικού) µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες �ροσφορές για την «Προµήθεια Εξο�λισµού 
(Hardware)», συνολικού �ροϋ�ολογισµού 43.517,40 € συ-
µ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Οµόφωνα 
 

2. 381. 2o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  όρων δηµο�ράτησης του δηµόσιου ανοικτού �ρό-
χειρου (συνο�τικού) µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγι-
σµένες �ροσφορές  για την «Προµήθεια λογισµικών», 
συνολικού �ροϋ�ολογισµού 19.500,00 € συµ�εριλαµβανο-
µένου του Φ.Π.Α.  

Οµόφωνα 

 

3. 382. 3o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατακύρωση �ρακτικού του ανοικτού διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανά-
θεση της εργασίας "Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου 
και διαχείριση αδέσ�οτων ζώων συντροφιάς για το έτος 
2016" 

Οµόφωνα 

 

4. 383. 4o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών Πάγιας �ροκαταβολής  της 
Το�ικής Κοινότητας Λιβαδερού. 

 
 

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. 384. 5o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας  Μακρυ�λαγίου . 
 

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. 385. 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. 386. 7oΕΚΤΑΚΤΟ       
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

 

8. 387. Κατακύρωση �ρακτικών δηµο�ρασίας εκµίσθωσης τµή-
µατος έκτασης 10.830 τ.µ. του µε αριθµό 156/1 αγροτεµαχί-
ου αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Μικροχωρίου.  

Οµόφωνα 

 

9. 388. Έγκριση δα�ανών �ου �ληρώθηκαν α�ό την �αγία �ρο-
καταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδροµικά 
τέλη».  

Οµόφωνα 

 

10. 389. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Μοναστηρακίου. 
 

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». 

11. 390. 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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

12. 391. 11η Αναµόρφωση ροϋολογισµού οικονοµικού  έτους 2015  
 

                   Οµόφωνα 

13. 392. Ψήφιση σχεδίου �ροϋ�ολογισµού και �ίνακα στοχοθεσί-
ας οικ. έτους 2016 

Οµόφωνα 

 

14. 393. Ψήφιση ιστώσεων                Οµόφωνα 

15. 394. Ε�ιβολή δηµοτικού τέλους για οικίσκους “Ονειρού�ολης”                    Οµόφωνα 

  
 



 
    ∆ράµα 06-11-2015 
        Ο  γραµµατέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


