
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δράμα  :   12/11/2019 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.:    34764 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  25 

 

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 18η  Νοεμβρίου 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 στο Δημοτικό 
κατάστημα, προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα: 

 

1. Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων οικ. Έτους 2020. 
2. Κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για το έτος 2020.  
3. Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για το 
έτος 2020.  

4. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ». 

5. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
Οικοδομικών Υλικών». 

6. Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης του αναψυκτήριου στο άλσος της 
Κοινότητας Κουδουνίων 

7. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, 
προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, εκτυπώσεις και προμήθεια υλικών μηχανογ-
ράφησης» 

8. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης επαναληπ-
τικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
– ΤΜΗΜΑ Ε (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)». 

9. Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με 
ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών 
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/4/2020 έως 
16/4/2021. 

10. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 
 
 



 
 
 

11. 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 υπηρεσίας "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020". 

12. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & 
Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ -  
WiFi4EU (CEF)» 

13. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών 
Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώ-
πων και επιχειρήσεων για το έτος 2020.  

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
ÓΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

15. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγω-
νισμών για την σύναψη συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2019. 

16. Ορισμός τέλους θέσεων στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν των ξενοδοχείων 
«HYDRAMA GRAND HOTEL» & « AGIA HOTEL», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2019 – 
2021. 

17. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ». 

18. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». 

19. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών. 
20. Διαβίβαση αιτήματος του Αβραμίδη Βασίλειου του Γεωργίου σχετικά με την 

μείωση ποσού από τέλος λαϊκής αγοράς έτους 1997.  
21. Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΛ ΧΑΡΩΝ» 
22. Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για 
επιδεικτικές δράσεις) 

23. Άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 0189/10η /21-6-2019 από-
φασης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ι Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

24. Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες 
 

Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                    
Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
 
 

 


