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Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 
 

1. Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
2. Εφραιμίδης Ιωάννης (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
3. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
4. Δεμερτζής Γεώργιος 
5. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
6. Μλεκάνης Μιχαήλ 
7. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

 

                 Σας καλούμε την 06η  Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., να συμμετάσχετε 
σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το άρθρο 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 που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, 
προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα: 
 

1. Έγκριση των πρακτικών Νο 1  και Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας  «Ανάθεση εργασιών 

χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας  βλάστησης με τη χρήση 

μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ και συγκεκριμένα του 

Τμήματος Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ», και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου. 

2. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση 

Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας - Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών – 

Προμήθεια Οργάνων (Παιχνιδιών) Παιδικής Χαράς ΤΚ Μικροχωρίου – Προμήθεια 

Οργάνων Παιδικών Χαρών ΤΚ Καλλιφύτου» 

3. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση 

της της γενικής υπηρεσίας «Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του ΣΒΑΑ 

Δήμου Δράμας». 

4. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προ- 

   μήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2020». 

5. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΔΠ) οικ. έτους 

2020. 

6. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, 

τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων» 

 

 

 



 

 

7. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των 

Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος  2020 – 

2021. 

8. Συμμόρφωση με την αριθμ. 289&290/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ακύρωση της αριθμ. 359/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που έκανε δεκτή τη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο διαγωνισμό για την ανάθεση 
της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και συνέχιση στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού μόνο του οικονομικού φορέα «DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.». 

9. Υποβολή τριών (3) αποφάσεων Δημάρχου προμήθειας με διαδικασία απ’ ευθείας 

ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου (Έκτακτα μέτρα για την 

εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής) 

της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID19» 

10. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου για εργασίες ηχητικής κάλυψης 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90, παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

11. Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Δήμου Δράμας και προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων 

οχημάτων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

12.  Παράταση χρόνου παράδοσης των ειδών σημαιοστολισού. 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                    
Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 
 
 
 

 


