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1οΈκτακτο
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 4460/25-5-20 20 (Κωδικός Πρόσκλησης 14. 6i. 26.5.1.2,
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) πρόσκλησης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με
τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη
Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Έγκριση όρων δημοπράτησης και
συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ - ΣΚΑΛΩΤΗΣ»
Έγκριση όρων δημοπράτησης και
συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝΝΙΚΟΤΣ ΑΡ Α - ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Έγκριση όρων δημοπράτησης και
συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Σ Υ ΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
Έγκριση όρων δημοπράτησης και
συγκρότηση επιτροπής συνοπτι
κού διαγωνισμού του έργου: « ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Η Σ - Μ Α ΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ »
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
της αρ. 14/2020 μελέτης και του
σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της σύμβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών με
τίτλο ''Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και
κοπής παρόδιας βλάστησης με τη
χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ''
για το έτος 2021.
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου
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Έγκριση του πρακτικού Νο1 της
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγω-
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νισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας».
Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της
Ομόφωνα
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολό- .
γησης των προσφορών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
υπηρεσία : Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων,
στρωμάτων κ.α.»
Έγκριση της αριθμ. 78/2020 απόΟμόφωνα
φασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με
την «Έγκριση της Δ’ Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
του Νομικού Προσώπου Δήμου
Δράμας.
Εξειδίκευση πίστωσης για υλοποίΚατά πλειοψηφία

Μειοψηφώντας τα μέλη της επιτροπής
ηση ενεργειών τουριστικής προβοκ.κ. Μλεκάνης Μιχαήλ και Καλαϊτζίδης
λής.
Κωνσταντίνος, οι οποίοι είπαν ότι δεν
συμφωνούν να μειώνονται κονδύλια από
κωδικούς που αφορούν τον τουρισμό.
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Τροποποίηση απόφασης Ο.Ε. –
Ομόφωνα
Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου
26 παρ. 2 περ. β του Ν. 4412/2016»
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου
Ομόφωνα
του συνοπτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας
– αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του
Δήμου Δράμας – Προμήθειαυλικών
σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ) –
Προμήθεια στηθαίων ασφάλειας
οδικού δικτύου – Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας –
και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου»
Κατακύρωση πρακτικών του συΟμόφωνα
νοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησηςυποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2021»
Τμήματος 9.
Εξειδίκευση πίστωσης για την
Ομόφωνα
προμήθεια απορριμματοφόρων
Συμμόρφωση με απόφαση της ΑΟμόφωνα
ΕΠΠ και ματαίωση διαγωνισμού  Το μέλος της επιτροπής κ. Μλεκάνης
διαδικασίας.
Μιχαήλ, έκανε την πρόταση να ματαιωθεί ο
διαγωνισμός και να επαναληφθεί με τροποποιημένους όρους λόγω ότι προέκυψαν νέες
ανάγκες στον Δήμο.
 Το μέλος της επιτροπής κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, είπε ότι συμφωνεί με την
εισήγηση της υπηρεσίας. Και εάν θεωρούν

ότι καλύπτονται οι ανάγκες του Δήμου με απ’
ευθείας ανάθεση ώστε μέσα σε είκοσι ημέρες
να έχουμε υλικά, συντάσσεται με την εισήγηση της υπηρεσίας δηλαδή ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψη του διαγωνισμού
με τροποποιημένους όρους.

Δράμα 27-10-2020
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος

