
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Δράμα  21/04/2020 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                         Αρ. Πρωτ.: 9705 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  10 

 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 

 

1. Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
2. Εφραιμίδη Ιωάννη (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
3. Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
4. Δεμερτζή Γεώργιο 
5. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο 
6. Μλεκάνη Μιχαήλ 
7. Τσιαμπούση Αλέξανδρο 
8. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο 

 
                       Σας καλούμε την 21η Απριλίου ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης 13.00 μ.μ. και 

λήξης  13+45 μ.μ, να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις 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 και τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 
55/11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού CVOVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του»  , προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα 
θέματα: 

 
1. Υποβολή τριών (3) αποφάσεων Δημάρχου προμήθειας με διαδικασία απ’ ευθείας 

ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 8 του δεύτερου ( Έκτακτα μέτρα για την 

εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής 

) της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟY ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνoϊού COVID-19» ,συνολικής προεκτιμώμενης  δαπάνης   

3.348,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) » 

3. Εκτέλεση της υπηρεσίας «Απολύμανση των κάδων Απορριμμάτων» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 17.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης άμεσα, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας. 
 

Για το 1ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα διότι, είναι αναγκαία τα έκτακτα μέτρα για την εξασ-
φάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής ) της πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιο-
ρισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

 

Για το 2ο θέμα, πρέπει να ληφθεί απόφαση άμεσα διότι, αφορά την ανάθεση  εργασιών 
απολύμανσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων  της ευάλωτης ομάδας πληθυσμού που 
κατοικούν στο Δήμο Δράμας στον οικισμό της Τέρμα Φιλίππου με τίτλο :«ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 



 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟY 
ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
 

Για το 3ο θέμα, πρέπει να ληφθεί απόφαση άμεσα διότι, αφορά την απολύμανση των κάδων 
Απορριμμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνoϊού COVID-19 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                    
Μαμσάκος Χριστόδουλος 

 
Δήμαρχος Δράμας 

 
 
 


