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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 395. 1o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 
 

2. 396. 2o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατακύρωση του �ρακτικού του  διαγωνισµού για την 
εργασία: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ” Προϋ�ολογισµού 59.959,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.).  

Οµόφωνα 

 

3. 397. 3o ΕΚΤΑΚΤΟ 
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». 

 

4. 398. Κήρυξη άγονου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη �ροµηθευτή 
για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής 
Μονάδας και Συνοδού Εξο�λισµού». 

Οµόφωνα 

 

5. 399. Κατακύρωση  των �ρακτικών του ηλεκτρονικού δηµόσι-
ου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη �ροµη-θευτών – χορηγητών για τη «Προµήθεια 
Υγρών Καυσίµων & Ελαιολι�αντικών» για τις ανάγκες 
του ∆ήµου ∆ράµας, των νοµικών του �ροσώ�ων και ε�ι-
χειρήσεων για το έτος 2016» 

Οµόφωνα 

 

6. 400. 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 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. 401. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών Πάγιας �ροκαταβολής 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�οφασί-
ζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

8. 402. Εκδίκαση ε�ί των ενστάσεων �ου υ�οβλήθηκαν κατά του 
�ρακτικού Νο 1 του διαγωνισµού για την εργασία : «Με-
ταφορά των Αστικών Στερεών Α�οβλήτων (Α.Σ.Α.) του 
∆ήµου ∆ράµας α�ό τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Α�ορ-
ριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειο-
νοµικής Ταφής Α�ορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερει-
ακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών �ου βρίσκεται στην θέση 
«Ερεί�ια Νεράϊδας» αγροκτήµατος Παλαιοκαστρου της 
κτηµατικής �εριοχής ∆ήµου Ηράκλειας» Προϋ�ολογι-
σµού : 236.200,00€ (συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
23%.  

Οµόφωνα 

 

9. 403. Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψήφιση �ίστωσης του 
έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» 

Οµόφωνα 

 

     ∆ράµα 16-11-2015 
        Ο  γραµµατέας   
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


