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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 16η  Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη  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 κατά 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) Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των 
όρων διακήρυξης  για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας « Καθαρισμός χώρων 
παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με 
χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών»  σε τρίτο, ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 21.067,77 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και  26.124,04 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) . 

2) Εξειδίκευση πίστωσης για τηυν παροχή υπηρεσιών επισκευής της κονσόλας 
χειρισμού του ηλεκτρονικού πίνακα του Α.Π.Κ. «Δ. Κραχτίδη»  

3) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής για το έτος 2021. 

4) Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών της 
ΟΜΑΔΑΣ Β («προμήθεια αθλητικού υλικού») του αρχικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία 
ελεύθερων χώρων άθλησης και προμήθειας αθλητικού υλικού» 

5) Έγκριση των πρακτικών Νο 1  και Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας  «Ανάθεση εργασιών 
χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση 
μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2021, 
ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα εργασίας Α, Β, Γ, Δ και Ε του 
ανωτέρω διαγωνισμού. 

6) Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται επί 
της οδού Χελμού Ο.Τ. 829 (ανάπλαση ξεροχειμάρρου Καλλιφύτου).» 

7) Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών της  αρ. 15/2020 μελέτης και του σχεδίου όρων 
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση  της  
 



 
 
 
   σύμβασης παροχής γενικών  υπηρεσιών με τίτλο  "Συντήρηση κήπων πάρκων''  

8) Έγκριση της αριθμ. 60/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την ψήφιση 
προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας οικ. έτους 2021» 

9) «Έγκριση της 61/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την έγκριση στο-
χοθεσίας 2021 – Πίνακας 5Α» 

10)  Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ     
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» 

11)  Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     
ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

12)  Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ. 
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 

13) Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου 
14) Έγκριση ασκήσεως ενδίκου μέσου (ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. και 

αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης) 
15) Έγκριση ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της από 11-11-2019 και με αριθμ. καταθ. 

(Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής) ΑΡ240/14-11-2019 αίτησης αναιρέσεως. 
16) Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 

προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας  "Λειτουργία δημοτικού 
κυνοκομείου  και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2021"  και 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 

17) 1.Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και 
των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας 
''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ'' σε τρίτους με ενδεικτικό 
προϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και  

      2. καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
 διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε τρίτους. 
18) Εφαρμογή της παρέκκλλησης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν 4412/ 2016. 

 
        

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                    
Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 
 
 

 


