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Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος)
Εφραιμίδη Ιωάννη (ορισμένος αντιδήμαρχος)
Χαραλαμπίδη Ανδρέα
Δεμερτζή Γεώργιο
Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο
Μλεκάνη Μιχαήλ
Τσιαμπούση Αλέξανδρο
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο

Σας καλούμε την 13η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 20.00 μ.μ. και λήξης
22.00 μ.μ, να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
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 55/11-032020 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. Έγκριση 4ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 17989/28-06-2019 (19SYMV005189480) σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας
(Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint
actions for the development and implementation of new technologies for the
optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο
“LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».
2. Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 24022/15.09.2020 σύμβασης με τίτλο
"Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών
απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων ".
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ανάθεση της γενικής υπηρεσίας
«Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη Ονειρούπολης».
4. Ένταξη του Δήμου Δράμας στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
5. Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης (4-μηνης) απασχόλησης λόγω άμεσης ανάγκης
λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
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 αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.
Για το 1ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι η σύμβαση λήγει στις 30-112020 και το συνέδριο κλεισίματος του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από τις
20-11-2020, καθώς όπως ορίζεται από τη σύμβαση ο ανάδοχος θα πρέπει από το πέρας αυτού να
παραδώσει έκθεση πεπραγμένων του συνεδρίου συνοδευόμενη με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (λίστες
συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό, προσκλήσεις, πρόγραμμα, έκθεση πεπραγμένων του

συνεδρίου κτλ.) εντός 10 εργάσιμων ημερών.
Για το 2ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι, , η ημερομηνία λήξης των
παραδοτέων της Α Φάσης της υπ’ αριθ. 24022/15.09.2020 σύμβασης είναι η 14-11-2020.
Για το 3ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι, η έναρξη της
χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Ονειρούπολη 2020-2021» τοποθετείται χρονικά στις 11
Δεκεμβρίου 2020 και είναι αναγκαία η έγκαιρη ανάθεση της ως άνω γενικής υπηρεσίας.
.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας

