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ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1οΈκτακτο
Ομόφωνα
Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθειας χρωμάτων και συναφών ειδών για την επισκευή και
συντήρηση των εγκαταστάσεων
του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα,
πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών,
κτλ), έτους 2018»
2οΈκτακτο
Κατά πλειοψηφία
η
5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. Ηλιόπουλο Στέργιο διότι, έχει καταοικονομικού έτους 2019.
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό και το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2019, για τους
γνωστούς λόγους οπότε καταψηφίζει και οποιαδήποτε αναμόρφωση αυτού.

3

121.

4

122.

5

123.

6

124.

7

125.

8

126.

3οΈκτακτο
Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποιημένους όρους.
4οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης και
συγκρότηση
επιτροπής
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Άσκηση προσφυγής ενώπιον της
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/06 κατά της υπ’ αρίθμ.
7320/28-5-2019 Απόφασης του Συντονιστή
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Έγκριση Πρακτικού Νο1 για την
«Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»
Έγκριση όρων δημοπράτησης,
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ
ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ»
Έγκριση όρων δημοπράτησης και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Ομόφωνα
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Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής Ηλιόπουλου Στέργιου αναφέροντας
πως, συνεχώς επισημαίνουν ως παράταξη ότι
η ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι μια επιχείρηση που δεν έχει
να προσφέρει πια τίποτα στο Δήμο. Είναι μια
επιχείρηση που συγκεντρώνει τόσα πολλά κακά στοιχεία και κάποια στιγμή πρέπει να οδηγηθεί σε κλείσιμο. Διαχρονικά καταγγέλλουν τον
τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και δεν ψηφίζουν καμιά τροποποίηση του προϋπολογισμού γιατί, δεν ψήφισαν ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
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Αντικατάσταση αναδόχου μετά την
έκπτωση του αρχικού για το έργο
με τίτλο: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ »

Δράμα 25-06-2019
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος
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