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1οΈκτακτο
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας
«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής
παρόδιας βλάστησης με τη χρήση
μηχανημάτων έργου και μεταφοράς
υλικών με φορτηγά ΔΧ», και κατακύρωση των τμημάτων εργασιών
A, B, Γ και E του διαγωνισμού.
2οΈκτακτο
«Έγκριση της 12/2020 ΑΔΣ του
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την 1η
Αναμόρφωση
προϋπολογισ-μού
αυτού οικ. έτους 2020»
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3ο Έκτακτο
«Προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας ως εννέα
μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας
του Κέντρου Νεότητας»
4ο Έκτακτο
Υποβολή απόφασης Δημάρχου με
διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με την την παρ. 3α του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
ΦΕΚ55/11-3-2020,
τ.Α' που αφορά «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
Έγκριση της αριθμ. 17/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με
την «Έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους
2020 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.
Έγκριση της αριθμ. 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με
την «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2020 του Νομικού

Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του μέλους της
επιτροπής κ. Μελισσινός Στυλιανός διότι,
δεν ψήφισαν ως παράταξη τον προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και καμία
αναμόρφωσή του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας.

Μειοψηφούντος του μέλους της
επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο,
συμφωνώντας με το μέλος κ. Μελισσινό Στυλιανό.

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής Μελισσινού Στυλιανού πως, στην εισήγηση να αναφέρεται ότι το 70% των αποδοχών θα καλύπτεται από τα δίδακτρα, ναι με αυτή
την παρατήρηση., για την καλύτερη λειτουργεία
του Κέντρου
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Τα μέλη της επιτροπής κ. Μελισσινός
Στυλιανός , Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος και
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ανέφεραν πως,
ψηφίζουν θετικά μόνο ως προς τη λογιστική
αποτύπωση.

Προσώπου Δήμου Δράμας.
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Χορήγηση διατακτικών
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Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης του τουριστικού περιπτέρου
στον Δημοτικό Κήπο Δράμας.
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο:
«Συντήρηση – επισκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων» και συγκρότηση
της επιτροπής διενέργειας.
Μετακίνηση Εντεταλμένου Συμβούλου.
Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών
Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το έτος 2020.
Έγκριση του πρακτικού Νο 1ου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ – ΤΚ
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
– ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ».
Έγκριση του πρακτικού Νο 1ου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ –
ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ –
ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ».
Αναγκαιότητα διενέργειας εργασιών 2020.
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Κοινοποίηση απόφασης διάλυσης
της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».
Διαγραφή οφειλών του Δημοτικού
αναψυκτήριου «ΥΔΡΑΜΑ» στην
περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής
και αξιολόγησης προσφορών για
διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος
2020.
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Κατά Πλειοψηφία


Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ.Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου,
διότι
είπε ότι το θέμα ήρθε ως μία ενημέρωση αλλά
μετά από διευκρινήσεις που έδωσε η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παπαδοπούλου
έγινε μία ενημέρωση και ευχαριστούμε δια την
ενημέρωση αλλά επειδή κατ’ εμέ δεν υπάρχει
θέμα με αντικείμενο προς ψήφιση.
Έγινε απλή ενημέρωση
Ομόφωνα
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Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής
παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης
παροχής υπηρεσιών έτους 2020

Δράμα 16-03-2020
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος

Ομόφωνα

