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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

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 

  
       Μετά την ματαίωση της 13/21-05-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13506/15-05-2019, πρόσκληση, δεδομένου ότι σε σύνολο 
9 μελών, παρέστησαν 2, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 11η 
του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. , στο Δημοτικό Κατάστημα, 
με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονταν στην αρχική πρόσκληση 
προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση για τα θέματα. 

 

1. Άσκηση μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 139/2018 απόφαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Καβάλας (1ο τμήμα – μονομελές) που αφορά την προσφυγή της 

Ελένης συζ. Θεοχάρη Κόκκινου. 

2. Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 875/2017 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (1ο τμήμα – μονομελές) που αφορά την 

προσφυγή της εταιρίας «Ε. Λευκαδίτου & Σια Ε.Ε». 

3. Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασία κατε-
δάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων.» 

4. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισόγειου δημοτικού 
καταστήματος με αριθμό 4α (παλαιό 5β) στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού 
δημαρχείου. 

5. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της 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»» και κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

6. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής 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», και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

7. Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:« ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ » 

8. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώμα-τος, 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων». 

9. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού» 
10. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - 
Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, 
ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, 
για το 2020. 

11. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης, Συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών» 
 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  
                                                  Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 
 


