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ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1οΈκτακτο
Ομόφωνα
Έγκριση πρακτικού Νο 1 του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»
2ο Έκτακτο
Ομόφωνα
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης
με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία
της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 –
Απρίλιος 2020».
3ο Έκτακτο
Ομόφωνα
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του
επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας,
των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2020.
Έγκριση της αριθμ. 85/2019 απόφασης
Ομόφωνα
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου
Με την παρατήρηση του μέλους
Δράμας, σχετικά με την έγκριση απολο- της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, ο
γισμού και ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οποίος είπε ότι το ψηφίζει μόνο ως προς
διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2018 την λογιστική του αποτύπωση.
Με την παρατήρηση του μέλους
– 31/12/2018.
της επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε το ψηφίζει μόνο
ως προς την λογιστική του αποτύπωση.
Με την παρατήρηση του μέλους
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε ότι το ψηφίζει
μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση.
Με την παρατήρηση του μέλους
της επιτροπής κ. Αποστολίδη Κυριάκου, ο οποίος είπε ότι το ψηφίζει μόνο
ως προς την λογιστική του αποτύπωση.

5

178.

6

179.

Έγκριση της αριθμ. 81/2019 απόφασης
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου
Δράμας, σχετικά με την έγκριση Δ’ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2019.
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) &
Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού
‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - WiFi4EU
(CEF)»

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του μέλους
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε ότι το είπε ότι
έχει δει τουλάχιστον τρία μηχανήματα
μπλότερ τα οποία κάθονται και δεν ξέρει
που ωφελεί να προμηθευτούμε καινούργιο
και δεν επισκευ-άζουμε τα ήδη υπάρχοντα.
Και ως προς την τοποθέτηση των
WiFi4EU(CEF) με το πώς έγινε η επιλογή
των υπαίθριων χώρων τοποθέτησή τους με
ποια κριτήρια.
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Κήρυξη άγονων Τμημάτων διαγωνισμού
– Επανάληψη διαγωνισμού - Έγκριση
διαδικασίας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων
Ειδών Παντοπωλείου 2020» του Δήμου
Δράμας, των νομικών του προσώπων και
επιχειρήσεων, για το 2020.
Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1154/2019 λόγω λύσης μίσθωσης δημοτικής καταστήματος με αριθμό 4α (παλαιό 5β) στο παλαιό Δημαρχείο Δράμας.
Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1172/2019 λόγω λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 180,00 τ.μ. στον
λόφο Κορυλόβου, με την εταιρεία “ WIND
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ “
Διαγραφή οφειλής α) από το Χ.Κ.
887/2019 (αρχ. Χ.Κ. 1038/2016) «Τέλος
χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) οικ. έτους 2014», β) από το
Χ.Κ. 919/2019 (αρχ. Χ.Κ. 1011/2017) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) οικ. έτους 2015» και γ)
από το Χ.Κ. 1075/2019 (αρχ. Χ.Κ. 1208/
2018) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2016» για
τον Ρούτση Γεώργιο του Δημητρίου.
Διαγραφή ή μη οφειλής α) από το Χ.Κ.
204/2019 (αρχ.Χ.Κ.461/2007) «Τέλος χρήσης πεζοδρομίου εμπορευμάτων οικ. έτους 2007» και β) από το Χ.Κ. 234/2019
(αρχ. Χ.Κ. 511/2008) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμπορευμάτων οικ.
έτους 2008» για τον Καπησίζογλου Αναστάσιο.
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον
χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 € του
Οικ. Έτους 2017 – της κ. Φιλιάδου Δήμητρας.
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον
χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 € του
Οικ. Έτους 2017 – της κ. Βουλοδήμου
Ευαγγελίας.
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον
χρηματικό κατάλογο ποσού 40,00 € του
Οικ. Έτους 2017 – της κ. Γιάντσιου Θεοδώρας.
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
με αρ. 382/2019 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου που
αφορά την διαταγή πληρωμής της αιτούσας εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.».
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
με αρ. 11894/22-08-2019 απόφασης του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την
προσφυγή της Παπαϊωάννου Ευθαλίας
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με
αρ. 143/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας που αφορά την διαταγή πληρωμής της αιτούσας κ. Στυλιανής Βασιλείας.
Αποστολή Πρακτικών Νο 1, Νο 2 και Νο
3 του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»
Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

Δράμα 25-09-2019
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος
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