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Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένο αντιδήμαρχο)
Εφραιμίδη Ιωάννη (ορισμένο αντιδήμαρχο)
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Δεμερτζή Γεώργιο
Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο
Μλεκάνη Μιχαήλ
Τσιαμπούση Αλέξανδρο
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο

Σας καλούμε την 15η Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., να συμμετάσχετε
σε δια ζώσης συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Δράμας, με υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, τις από
11/03-2020 και 30/03/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και τις με αριθμ.
πρωτ. 18318/13-03-2020, 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την
ανάθεση της υπηρεσίας «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου
Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021».
2) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια
Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής».
3) Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ.
4) Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή
διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με
τίτλο: «“Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”,
"Προβολή, δικτύωση και προώθηση του "Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας" και "Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση
σχεδίου" του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας»
5) Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Λειτουργίας δημοτικού
κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων συντροφιάς για το έτος 2021.
6) Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1629 /2020 , σε εφαρμογή της αριθμ. 209/2020 απόφασης Δ.Σ., περί μη υποχρέωση καταβολής της εταιρείας « Πρότυπες Καλλιέργειες Δράμας Α.Ε. » καταβολής τιμήματος που αναλογεί σε μίσθωμα ενός (1)
έτους, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εταιρικής σύμβασης.»

7) 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.
1004/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄
Τμήματος ) -και- κατά του Κωνσταντίνου Γουγουλέφα του Χρήστου, κατοίκου
Κρύας Βρύσης Πέλλης, ενώπιον δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου -καιενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιστοίχως
8) 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. 131/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Καβάλας (Β΄ Τμήματος) – και - κατά της ήδη τελούσας υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», με έδρα τη Δράμα (Περικλέους Κάβδα 2Α-2Β) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον φερόμενο ήδη, ως εκκαθαριστή αυτής, Μιχαήλ Ατματζίδη
του Παύλου, κάτοικο Δράμας (Δ. Βάνμτση 4), ενώπιον δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου -και- ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιστοίχως.
9) Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου»
10) Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»
11) Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»
12) Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
13) Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τροποποιημένους όρους για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση
εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας»
14) Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016 για την ανάθεση
των Τμημάτων 9, 10 και 21 της προμήθειας Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων
Ειδών Παντοπωλείου για το 2021 – 2022
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας

