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1οΈκτακτο
Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/01-09-2016 του ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προμηθευτών – «Προμήθεια Τροφίμων
& Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου
Δράμας, των νομικών του προσώπων
και επιχειρήσεων»
2οΈκτακτο
Άσκηση ενδίκου μέσου - υπόθεση Πασχ. Πασχαλίδη & Σια ΟΕ.
3οΈκτακτο
Καθορισμός τέλους ξύλινων κατασκευών – οικίσκων, στους χώρους που
έχει οριοθετηθεί η πραγματοποίηση
της Ονειρούπολης
4οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
5οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για
το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως
31/12/2017>>
6ο Έκτακτο
9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.
Έτους 2016
Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/ 26-08-2016 του ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προμηθευτών - «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών», για τις
ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων
Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με
ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση
εργασιών καθαριότητας δημοτικών
κτιρίων για το χρονικό διάστημα από
1/1/2017 έως 31/12/2017
Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ( και της αριθμ. 7/2016 μελέτης
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που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017», ψήφιση
πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 ποσού
20000,00€ του οικ. έτους 2016, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το συγκεκριμένο διαγωνισμό
και λήψη απόφασης διεξαγωγής του
συγκεκριμένου διαγωνισμού από την
επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
αριθμ. 453/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Άσκηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως
λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως,
στρεφομένης κατά της κ. Μαρίας Ανθυμίδου του Ιωάννη και της Γεωργίας,
ενώπιον του Εφετείου Θράκης (υπ΄
αριθμ. 12/2000 πράξη εφαρμογής του
τμήματος Πολεοδομίας και περιβάλλοντος Ν. Δράμας, νομίμως κυρωθείσα
με την υπ΄ αριθμ. ΤΟ-ΠΕ 3621/21-092000 απόφαση Νομάρχη Δράμας)
Ψήφιση πιστώσεων

Δράμα 23-09-2016
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος
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