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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 59. 1o EKTAKTO 
Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψή-
φιση  �ιστώσεων του �ρόχειρου ανοι-
κτού µειοδοτικού διαγωνισµού  µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη  χαµη-
λότερη τιµή ανά �ακέτο, για την �ρο-
µήθεια γραφικής ύλης λοι�ών υλικών 
εκτυ�ώσεων (εκτυ�ωτικό χαρτί Α4, 
Α3) ∆ήµου ∆ράµας.  

Οµόφωνα 
 

2. 60. 2o EKTAKTO 
Έγκριση όρων δηµο�ράτησης και ψή-
φιση �ιστώσεων του �ρόχειρου ανοι-
κτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη  
τιµή ανά �ακέτο, για την «Προµήθεια 
Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµι-
κού Υλικού»  του  ΝΠ∆∆, της ∆ΕΚ-
ΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτιστικού 
Οργανισµού  Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους για το έτος 2015.  

Οµόφωνα 

3. 61. 3o EKTAKTO 
Ανάθεση εκ�όνησης υδραυλικής µελέ-
της  οριοθέτησης  τµήµατος του ρέµα-
τος Πηγών Αγίας Βαρβάρας  ∆ράµας 
και ψήφιση  �ίστωσης του �οσού των 
18.202,42€ µε ΦΠΑ σε βάρος του κωδι- 
κού ΚΑ 40.7413.03.  

Οµόφωνα 
 

4. 62. 4o EKTAKTO 
Ανάθεση εκ�όνησης υδραυλικής µελέ-
της οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος 
Μοναστηρακίου ∆ράµας και ψήφιση 
�ίστωσης του �οσού των  18.247,65€ µε 
ΦΠΑ  σε  βάρος  του  κωδικού  ΚΑ    
40.7413.03.  

Οµόφωνα 

5. 63. 5o EKTAKTO 
Ανάθεση εκ�όνησης υδραυλικής µελέ-
της οριοθέτησης τµήµατος του  ρέµα-
τος  Καλλιφύτου  ∆ράµας και ψήφιση 
�ίστωσης του �οσού των 18.249,09€ µε 
ΦΠΑ σε βάρος του  κωδικού  ΚΑ 
 40.7413.03.  

Οµόφωνα 
 

6. 64. 6o EKTAKTO 
Έγκριση µετακίνησης του υ�αλλήλου 
Μαυρίδη ∆ηµήτριου �ου θα γίνουν 
καθ’ υ�έρβαση των τριών ηµερών �ου 
ορίζει ο  Νόµος 

Οµόφωνα 
 



7. 65. 7o EKTAKTO 
Έγκριση µετακίνησης του υ�αλλήλου 
Μάνιου Ευστράτιου �ου θα γίνουν 
καθ’ υ�έρβαση των τριών ηµερών �ου 
ορίζει ο  Νόµος 

Οµόφωνα 

8. 66. 8o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας 
�ροκαταβολής της Το�ικής  Κοινότη-
τας  Νικοτσάρα 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαρα-
λαµ�ίδη Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο 
την λογιστική α�οτύ�ωση �ου α-
ναφέρεται 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 Συµβού-
λιο της κάθε Κοινότητας». 

9. 67. 9o EKTAKTO 
Ψήφιση �ιστώσεων 

Οµόφωνα 

10. 68. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του �ρα-
κτικού Νο 1/03-02-2015 του δηµόσιου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την �ροµήθεια «Προµήθεια και το-
�οθέτηση συνθετικού χλοοτά�ητα στο 
βοηθητικό γή�εδο ∆όξας»  

Οµόφωνα 
 

11. 69. Εκδίκαση  ένστασης και κατακύρωση 
�ρακτικού διαγωνισµού του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΣΙ∆. ΣΤΑΘ-
ΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ-
∆ΙΣΤΡΙΟΥ»  

Οµόφωνα 

12. 70. Έγκριση µετακίνησης της υ�αλλήλου 
Τριανταφυλλίδου Μαρίας �ου θα γί-
νουν καθ’ υ�έρβαση των τριών ηµε-
ρών �ου ορίζει ο Νόµος 

Οµόφωνα 

 
∆ράµα 9-02-2015 
Ο  γραµµατέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


