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ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1)Έκτακτο
Ομόφωνα
Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης
του ισόγειου δημοτικού κατστήματος με αριθμό 8 επί των οδών Ιπποκράτους 1&19ης Μαΐου στην Δράμα.
2)Έκτακτο
Ομόφωνα
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού
Ομόφωνα
διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού
Ομόφωνα
διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο
Ομόφωνα
2 της επιτροπής διεξαγωγής και
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας
''Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου
Δράμας''.
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο
Ομόφωνα
2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας
''Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου,
του Δήμου Δράμας''.
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιΟμόφωνα
ση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».
Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήΟμόφωνα
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Έγκριση όρων δημοπράτησης, του
Ομόφωνα
έργου:«
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΡΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»
Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπΟμόφωνα
τικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες διαγράμμισης οδών» και απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης
των
ΚΑ
30.6262.10»
Α΄ Συμπληρωματική πρόταση για
Κατά Πλειοψηφία
την 6η Αναμόρφωση προϋπολογι-  Μειοψηφούντος του μέλους της επισμού οικονομικού έτους 2018.
τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, έχει κα-

ταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2018, για
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και
οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού.
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Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου
του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση
ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο ''Joint actions for the development
and implementation of new technologies for the optimal management of
water resources in the urban environment'' και ακρωνύμιο ''LYSIS''»

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των καταστημάτων με αριθμό Νο 15 & 16 στην
Δημοτική λαχαναγορά Δράμας.
Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης
Υποχρέωσης Δαπάνης
Ψήφιση πιστώσεων

Κατά Πλειοψηφία
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είπε ότι
διαφωνεί γιατί δεν είναι ενήμερος ακριβώς το
που θα διατεθούν αυτά τα 55.000,00 €. Και σε
ερώτηση στον αρμόδιο υπάλληλο που εισηγήθηκε το θέμα, δεν ήξερε να του απαντήσει αρμοδίως. Και μετά από αυτά που ακούω δηλαδή
θα αντικαταστήσουμε την Μετεωρολογία αυτό
θα κάνουμε. Η θέση μου είναι σαφής τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα για την
διευκόλυνση κάποιων επιτήδειων ανθρώπων
να έχουν εύκολη πρόσβαση στον Δημόσιο
κορβανά. Και πώς γίνεται πάντοτε σ’ αυτές τις
δημοπρασίες να είναι πάντα ένας που παίρνει
μέρος στην διαδικασία και πώς γίνεται να είναι
πάντα ένας αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Κατά Πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. Στεφανίδη Ιωάννη διότι, έχει καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2018, για
τους γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και
κάθε ψήφιση.

Δράμα 04-07-2018
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος

