
 

 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δράμα     : 04/02/ 2019 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 3295 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  03 

 
 

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. Καρυοφυλλίδου Ζωή 
5. Ψαρρά Γεώργιο 
6. Ζαχαριάδη Παύλο 
7. Μλεκάνη Μιχαήλ 
8. Στεφανίδη Ιωάννη 

                  
                       Σας καλούμε την 08η  Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., να 

συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα, 
προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα: 

 

1. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2017 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006. 

2. Κατακύρωση σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού παιδικών χαρών»  

3. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση ενός υπόγειου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού 
διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας» 

4. Επικύρωση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του  ηλεκτρονικού 

δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση εργασιών 

καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/4/2019 έως 

16/4/2020 για την κατακύρωση της σύμβασης. 

5. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"  προϋπολογισμού 195.000,00 € (με Φ.Π.Α. 

24%) και κατακύρωση του διαγωνισμού . 

6. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την ανάθεση 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019. 

7. Συγκρότηση επιτροπής  διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για 
διαγωνισμούς  ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  για το έτος 2019. 

8. Ματαίωση – επανάληψη διαγωνισμού. 
 
 



 

 

 
9. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών της  αρ. 1/2019 μελέτης και του σχεδίου 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση  
της σύμβασης παροχής γενικών  υπηρεσιών με τίτλο  ''Ανάθεση 
χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και 
μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ''   

10. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών της  αρ. 13/2018 μελέτης και του σχεδίου 
όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση  
της σύμβασης παροχής γενικών  υπηρεσιών με τίτλο  ''Συντήρηση κήπων 
πάρκων''. 

11. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για την «Προμήθεια χρωμάτων και  συναφών ειδών 
για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας 
(κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση 
οδών, κτλ)»  

12. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 
13.  Yποβολή απολογιστικών Oικονομικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2018. 
14. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και 

αναπληρωματικά ) για το 2019. 
15. Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δια-

γωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» 
για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με το Δήμο Δράμας ως 
Επικεφαλής Εταίρος / Δικαιούχος). 

 
 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  
                                                   

Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Δήμαρχος Δράμας 

 


