ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης 9

Δράμα 10/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 9363

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας
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Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος)
Εφραιμίδη Ιωάννη (ορισμένος αντιδήμαρχος)
Χαραλαμπίδη Ανδρέα
Δεμερτζή Γεώργιο
Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο
Μλεκάνη Μιχαήλ
Τσιαμπούση Αλέξανδρο
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο

Σας καλούμε την 13η Απριλίου Μεγάλη Δευτέρα με ώρα έναρξης 11.00 και λήξης
12.30, να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως αντικαταστάθηκε
από το Άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού CVOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» , προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα:
1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
2. Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής
Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής
απορριμμάτων»
3. Παράταση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης άμεσα, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.
Για το 1ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα διότι, η αναμόρφωση στο μεγαλύτερο μέρος, αφορά
δαπάνες για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού
Για το 2ο θέμα, πρέπει να ληφθεί απόφαση άμεσα διότι, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του
προϋπολογισμού του δήμου έτους 2020, κινδυνεύει να αποκλίνει η δράση από τον αρχικό
προγραμματισμό της, με πιθανές συνέπειες στη χρηματοδότηση του έργου
Για το 3ο θέμα, πρέπει να ληφθεί απόφαση άμεσα διότι, αφορά την ηχητική κάλυψη των
συνεδριάσεων ΔΣ και Επιτροπών του Δήμου μας, απαραιτήτων για την εύρυθμη λειτουργία
του.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας

