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2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 {ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010}, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, 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» καθώς και της 426/1311-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., να συμμετέχετε στην ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, δια περιφοράς (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Ιανουαρίου 2021, ημέρα
Παρασκευή, με ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 20.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Έγκριση του συνημμένου Πρακτικού Νο 3 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την
παράταση της από 08-01-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας και της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο : “ Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων
Δήμου Δράμας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών
Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση
συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά
την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Εισηγητής
Κυριακίδης Χρήστος
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί
απόφαση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου
Δράμας.
Αιτιολόγηση του επείγοντος χαρακτήρα του προς συζήτηση θέματος.
Την 08-01-2020 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. η
Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο ΄΄Υποστηρικτικές Ενέργειες...μεθοδολογίας Διαχείρισής του΄΄ με την οποία
παραχωρήθηκαν στον Δήμο Δράμας πέντε (5) απορριμματοφόρα ανακύκλωσης για την μεταφορά των
ανακυκλώσιμων υλικών στο Κ.Δ.Α.Υ. Δράμας και τρία (3) επικαθήμενα οχήματα για την μεταφορά των
ανακυκλώσιμων υλικών και του υπολείμματος των Α.Σ.Α. στο Κ.Δ.Α.Υ. Ξάνθης και στο Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας
αντίστοιχα. Η ανωτέρω σύμβαση είχε ημερομηνία λήξης 31-12-2020.
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Προκειμένου να αποσταλεί από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στον Δήμο Δράμας εγκαίρως (πριν τη λήξη
της σύμβασης) το σχέδιο νέας Προγραμματικής Σύμβασης ή το Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης για την παράταση της αρχικής σύμβασης ώστε να ακολουθήσει η έγκαιρη (πριν τη λήξη της
σύμβασης) έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν οι σχετικές με το θέμα τηλεφωνικές επαφές του
Αντιδημάρχου και της υπηρεσίας με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την 14-12-2020 εστάλη από τον Δήμο
Δράμας προς την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 33592 και θέμα ‘’ΑνανέωσηΤροποποίηση της από 08-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης …΄΄ όπου αναφερόταν η επιτακτική ανάγκη
έγκαιρης σύναψης νέας σύμβασης για την απρόσκοπτη αποκομιδή και μεταφορά των Α.Σ.Α..
Την 08-01-2020 η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διαβίβασε στον Δήμο Δράμας προς έγκριση το από 30
Δεκεμβρίου 2020 συνημμένο Πρακτικό Νο 3 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) με το οποίο,
βάσει του άρθρου 6 της από 08-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, η Κ.Ε.Π. εισηγείται την παράταση της
από 08-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης που έληξε την 31-12-2020 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο
(2) μηνών, ήτοι από 01-01-2021 έως 28-02-2021, οπότε αναμένεται η ανάληψη των σχετικών εργασιών
μεταφόρτωσης / μεταφοράς από τον ανάδοχο μετά από διαγωνισμό που διεξήγαγε η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
καθώς και η σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την
παραχώρηση των πέντε (5) απορριμματοφόρων ανακύκλωσης στον Δήμο. Η παράταση της αρχικής σύμβασης
δεν θα τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενό της.
Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές, ότι επείγει η έγκριση του Πρακτικού Νο 3 που συντάχθηκε
την 30-12-2020 από τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και εστάλη από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε. στον Δήμο την 08-01-2021. Για τον λόγο αυτό σας διαβιβάζουμε το συνημμένο Πρακτικό Νο 3
προκειμένου να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση της παράτασης της από 08-01-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ήτοι από 01-01-2021 έως 28-02-2021, χωρίς
τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω αρχικής σύμβασης
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
1) Δήμαρχος Δράμας
2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Δράμας
3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
4) Δ/νσεις Δ. Δράμας
5) Αυτοτελή Τμήματα Δ. Δράμας
6) Γραφείο Νομικών Συμβούλων
7) Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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