
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δράμα     : 02/05/2019 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 12216 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  11 

 
 

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  Μαϊου ημέρα Τετάρτη 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 απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2019. 

2. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου  
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας-τιμής για την ανάθεση γενικής υπηρεσίας με τίτλο «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”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» 

3. Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «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 management 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». 

4. Έγκριση  2ου πρακτικού, κατακύρωσης του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του 
έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑ-
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

5. Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31205/19.10.2018 
της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη  
 



 

 

 
διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής 
απορριμμάτων» και έγκριση επαναπροκήρυξης αυτού με νέους όρους. 

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

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κήπων 

πάρκων» και κατακύρωση του διαγωνισμού.  

7. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

8. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας ''Ανάθεση χωματουρ-
γικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς 
υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.'', και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

9. Συμπλήρωση – ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2019 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής 

10. Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 3 
(παλαιό 4) το οποίο βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρ-
χείου. 

11. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για την Σί-
τιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό 
έτος  2019 – 2020. 

12. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης δύο (2) καταστημάτων με αριθμό Νο 17&18 

στην Δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού.  

13.  Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 1064/2017 απόφασης του Διοι-

κητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 

14.  Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 774/2017 απόφασης του  Διοικη-

τικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 

15.  Ορισμός δικαστικού επιμελητού λόγω του ότι η ήδη ορισθείσα με την απόφα-

ση 22/2019 της Ο.Ε. κα.  Αβραμίδου Γ. Περιστέρα δεν ασκεί πλέον καθήκοντα 

δικαστικής επιμελήτριας   

 
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  
                                                  Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 
 


