
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα   : 16/07/2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20922 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης 20. 

 
 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ Η 
 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 

1. Καραμπατζάκη Δημήτριο 
2. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
3. Σολάκη Άγγελο 
4. Ψαρρά Γεώργιο 
5. Καρυοφυλλίδου Ζωή 
6. Ζαχαριάδη Παύλο 
7. Μλεκάνη Μιχαήλ 
8. Στεφανίδη Ιωάννη 

Σας καλούμε την 20 η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., να 
συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), που θα γίνει στο Δημοτικό 
κατάστημα, προκειμένου να συζητήσουμε  και να ληφθεί απόφαση στα θέματα: 
 

1) Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

2) Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

3) Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 
 διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού 
 (hardware) & πακέτων λογισμικού  (software)» και ψήφιση πίστωσης » 
4) Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού με  σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέ-
τηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης και λοιπού υλικού 
σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»  και ψήφιση πίστωσης   

5) Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ
  ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 
6) Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ    

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
7) Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» 
8) Ανάκληση της με αρ. 73/2018 απόφασης σας. 
9) Ανάκληση της με αρ. 41/2018 απόφασης σας. 
10) Ανάκληση της με αρ. 131/2018 απόφασης σας. 
11) Ανάκληση της με αρ. 132/2018 απόφασης σας. 
12) Ανάκληση της με αρ. 135/2018 απόφασης σας. 
13) Ανάκληση της με αρ. 137/2018 απόφασης σας. 
14) Ανάκληση της με αρ. 37/2018 απόφασης σας. 
15) Ανάκληση της με αρ. 330/2017 & 136/2018 αποφάσεις σας. 

 
 
 



 
16) Ανάκληση της με αρ. 331/2017 αποφάσεις σας. 
17) Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας: 

«Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισ-
κευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
εργασίες συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων 
θέρμανσης – ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων»  

18) Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 

19) Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης 
και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» και 
κατακύρωση του διαγωνισμού.   

20) Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης 
και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου 
Δράμας» και κατακύρωση του διαγωνισμού.   

21) Έγκριση 1ου και 2ου  Πρακτικού του διαγωνισμού για την ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ». 

22) Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2018. 

23) Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης. 

24) Ψήφιση πιστώσεων 
25) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός και 
ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση 

26)  υδάτων στον πιλοτικό ιστό (3.1.1.) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της 
απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της 
περίσσειας νερού (4.1.1.) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με 
τίτλο: “joint actions for the development and implementation of new 
technologies for the optimal management of water resources in the 
environment”  και ακρωνύμιο “LYSIS” και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 
69.7341.002. 

             
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Δήμαρχος Δράμας 

 
 


