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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 07η  Μαΐου ημέρα Πέμπτη 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 με τηλεδιάσκεψη, 
προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα: 
 

1) Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2020 

2) Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης (πυροφύ-

λακες) για το έτος 2020. 

3) Αποδοχή δωρεάς χρήσης οχήματος από την εταιρεία ΑΦΟΙ Ιωαννίδη Α.Ε. 

4) Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Έξυπνο 

σύστημα παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής Δήμου Δράμας». 

5) Έγκριση πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». 

6) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ». 

7) Υποβολή δύο (2) αποφάσεων Δημάρχου προμήθειας με διαδικασία απ’ ευθείας 

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

εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής 

υγιεινής ) της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της α;νάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» 

8) 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

9) Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Ανάθεση εργασιών 

χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρή-

ση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ και συγκεκριμένα 

του Τμήματος Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ», και κατακύρωση του τμήματος εργασίας Δ του διαγωνισμού.    

 

 



 

 

 

10) Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2020». 

11) Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της 

υπηρεσίας : «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογι- 

κών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και 

επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και ερ-

γασίες συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρ-

μανσης – ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων 

12) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗ- 

ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

13) Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκ-

τρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υλικών 

Φωτισμού».  

14) Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                    
Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 
 
 
 

 


