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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 18η Ιουνίου 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
(ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020, άρθρο 10 τ΄ Α΄) - κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του), προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα
θέματα:
1) Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας
με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών
απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων».
2) Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εργασία υποστήριξης και
συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων
παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών
των αθλητικών εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών
και δημοτικών κτιρίων»
3) Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» σχολικού έτους 2020 – 2021.
4) 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
5) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων του Καταστήματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας (Κοινωνικό Παντοπωλείο) έτους 2021 και 2022.
6) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
7) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»

8) Έγκριση πρακτικού Νο 3 και κατακύρωση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της σύμβασης της γενικής υπηρεσίας «Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του
ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας»
9) Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος,
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»
10) Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».
11) Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για εκτέλεση υπηρεσιών «Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Δήμου
Δράμας για το 2021»
12) Έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το
οικονομικό έτος 2021 - 2022
13) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»
14) Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής
και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της «ΕΞΥΠΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», αποδοχή του αιτήματος του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για παράταση
του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και παράταση αυτού.
15) Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής
υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά
δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημοσίου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει
μόνη της.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας

