
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δράμα  : 18/09/2020 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.:  24563 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  20 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 
 

1. Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένο αντιδήμαρχο) 
2. Εφραιμίδη Ιωάννη (ορισμένο αντιδήμαρχο) 
3. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
4. Δεμερτζή Γεώργιο 
5. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο 
6. Μλεκάνη Μιχαήλ 
7. Τσιαμπούση Αλέξανδρο 
8. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο 

 

                 Σας καλούμε την 24η  Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ., να συμ-
μετάσχετε 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 κατα τα 
οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/τ. Α/11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»: 
 

1) Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες 

του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 

2021. 

2) Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παν-

τοπωλείου 2021 - 2022». 

3) Έγκριση της αριθμ. 129/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020». 

4) Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπ-

τικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους για την 

«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης 

και προμήθεια αθλητικού υλικού.  

5) Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού δι-

αγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματο-

θεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δή-

μου Δράμας – Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ.) – Προμήθεια 

στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου – Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματο-

δοσίας – και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου». 

6) Έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και της υπ΄ αρ 8/2020 μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την διεξαγωγή του συνοπτικού 
διαγωνισμού  
 
 



 
 
προκειμένου να ανατεθεί η παροχή των γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση 
μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, 
στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο 

7) Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».  

8) Έγκριση πρακτικού  Νο 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑ-

ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

9) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Οδοποιία ΔΚ Δράμας». 

10)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ». 

11) Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ». 

12) Αλλαγή  τακτικού μέλους επιτροπής αξιολόγησης διεξαγωγής και αξιολόγησης 
προσφορών διαγωνισμών προμηθειών  έτους 2020 . 

13) Ορισμόs  τριμελούς Επιτροπής  διαπραγμάτευσης Διαγωνισμών Προμηθειών 
(τακτικά και αναπληρωματικά) για το 2020.  

14) Προσφυγή σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 26 παρ. 2 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α του Ν. 4412/ 2016. 

15) Ολοκλήρωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» 

λόγω διάλυσης σύμβασης. 

16) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους. 

17) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους. 

18) Διαγραφή οφειλής α) από το Χ.Κ. 906/2020 (αρχ. Χ.Κ. 1011/2017) «Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2015» και β) από το Χ.Κ. 

1040/2020 (αρχ. Χ.Κ. 1208/2018) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζο-

καθίσματα) έτους 2016» για τον Ρωσσίδη Λάζαρο. 

19) Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του τουριστικού περιπ-

τέρου στον Δημοτικό κήπο Δράμας. 

20) Έγκριση  της   αριθμ. 135/2020   απόφασης   του Διοικητικού  Συμβουλίου  της  
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την « Αποδοχή  ποσού, για την καταβολή της μισθο-
δοσίας των  υπαλλήλων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, από τον Δήμο 
Δράμας στη ΔΕΚΠΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 2/3/2020»,  6η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020». 

21) Μη άσκηση έφεσης -και- αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα 
(Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως κατά της υπ΄αριθ. 
937/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ 
Τμήματος) – και - κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου 
από τον Υπουργό Οικονομικών και, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο της 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ενώπιον δευτεροβάθμιου 
διοικητικού Δικαστηρίου -και- ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν-
τιστοίχως.  

22) Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 
βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου 
αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄ αριθ. 16/2020 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) -και- 
κατά των: (1) Υακίνθου  Αικατερίνης του Μηνά και της Μαρίκας, συζύγου Ανδρέα 
Μπαντούνου, κατοίκου Ρίου Αχαϊας, (2) Υακίνθου Ιωάννας του Μηνά και της 
Μαρίκας, κατοίκου Πάτρας, (3) Χατζηδήμου Θέκλας του Ιωάννη και της Σοφίας, 
κατοίκου Νίκαιας Αττικής, ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου  
 
 



 
 
(Εφετείου Θράκης). 

23) Έγκριση της αριθμ. 70/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, σχετικά με τον «Καθορισμό εισφορών γονέων φιλοξενούμενων παιδιών 
στα Κ.Δ.Α.Π. για το σχολικό έτος 2020-2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας 

 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                    

 

Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Δήμαρχος Δράμας 

 
 
 
 
 
 

 


