
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Δράμα      26/09/2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αρ. Πρωτ: 28553 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης 24. 

 

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 02η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., να 
συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις 72 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 της υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων 
γατών» 

2) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης  συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Σχεδιασμός και 
ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων 
στον αστικό 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 urban environment” και ακρωνύμιο 
“LYSIS”».   

3) 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. 

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

5) Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗ-
ΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ». 

6) Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ». 

7) Έγκριση της διαδικασίας  και των  όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού  για την « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του  
 
 
 
 
 



 
Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του 
Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια 
Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου 
Ηράκλειας » 

8) Έγκριση της διαδικασίας  και των  όρων διακήρυξης  του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων» 

9) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 
της εργασίας «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη 
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019». 

10) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης  με ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία της γενικής υπηρεσίας «Περιγραφή και σημασία των υδάτινων πό-
ρων στη διασυνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και 
της διασύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων στην Ελληνική περιοχή (D3.-1.3) και 
Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.-1.4), στο 
πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο:   ''Creation of a cross-bor-der 
Water Assets Geopark in Nestos area'' και ακρωνύμιο ''CB Water Geopark''.  

11) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας 
«Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – 
WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο 
Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border 
Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”». 

12) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρε-
σίας «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the 
development and implementation of new technologies for the optimal manage-
ment of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». 

13) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό της υπηρεσίας «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δι-
αχείριση αστικών απορριμμάτων,  με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορ-
ριμμάτων». 

14) Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» 

15) Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΟΥ-
ΔΟΥΝΙΩΝ». 

16) Κατακύρωση πρακτικών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για το έτος 2019. 

17)Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7/2018 απόφασης της Ο.Ε.  και μείωση – διαγρα-
 φή οφειλής σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του Ν. 4483/31-7-
 2017 

 
             

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 
 


