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Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας
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Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος)
Εφραιμίδης Ιωάννης (ορισμένος αντιδήμαρχος)
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Δεμερτζής Γεώργιος
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

Σας καλούμε την 15η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη 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. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας
Οικ. Έτους 2020 .
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 14/2019 μελέτης και του σχεδίου όρων
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
σύμβασης παροχής γενικών
υπηρεσιών με τίτλο
''Ανάθεση εργασιών
χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση
μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ''
3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
4. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ. ΣΑΒΒΑ).
6. Επικύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο
κατακύρωσής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων»
για το χρονικό διάστημα από 17-04-2020 έως 16-04-2021 και ανακήρυξη
προσωρινού αναδόχου αυτών.
7. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού
ανάθεσης της υπηρεσίας «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου
Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020» και
κατακύρωση του διαγωνισμού.

8. Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησής
των προσφορών και ανακήρυξη των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της γενικής
υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού
190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας

