
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δράμα  :   17/03/2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.:   9652  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  7 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 
 

1. Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
2. Εφραιμίδης Ιωάννης (ορισμένος αντιδήμαρχος) 
3. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
4. Δεμερτζής Γεώργιος 
5. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 
6. Μλεκάνης Μιχαήλ 
7. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

 

                   Σας καλούμε την 23η Μαρτίου ημέρα Τρίτη 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 με αριθμ. 14/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας σχετικά με την «Α’ Αναμόρφωση οικ. έτους 2021» του Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας»  

2. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κήπων 
πάρκων» και κατακύρωση του διαγωνισμού.  

3. Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ». 

4. Έγκριση πρακτικού Νο 2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με κρι-
τηριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση 
– επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων». 

5. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγω-
νισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗ-
ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

6. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικ- 
τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των 
Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος  2021 
– 2022.  

7. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού 
συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2021. 

8. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισ-
μούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών για το έτος 2021. 
 
 
 



 
 

9. Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
10. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρε-

σίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της 
ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» για τα έτη 2021 και 2022  με ανοικτή διαδικασία  
δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας 
να την εκτελέσει μόνη της . 

11.Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο  της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρε-
σίας «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπε-
δικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»  με ανοικτή  διαδικασία  δημόσιου 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να την 
εκτελέσει μόνη της. 

12. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1412/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40% για τους μήνες από Μάρτιο 2020 έως και Δεκέμβριος 2020 και προαι-
ρετικής μείωσης κατά 80% για τον μήνα Οκτώβριος 2020, του κινηματοθεάτρου 
«ΟΛΥΜΠΙΑ»,, σε εφαρμογή των νέων μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19.” 

13. Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1409/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων
 κατά 40% του δημοτικού πάρκινγκ επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου, σε ε-
 φαρμογή των νέων μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-
 19.” 
14. Υποβολή απόφασης ανάθεσης της Προμήθειας σαρωτικών εγγράφων (Scanners) 
15. Έγκριση της με αριθμ. 20/2021 απόφασης του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με 
 την «Επιλογή, διορισμός και καθαρισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών – 
 Λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 
 2020 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας».  
16. Χορήγηση διατακτικών. 
17. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟ-
 ΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» 
19. Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 
 διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων & 
 Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022» για το Τμήμα 9 «Είδη 
 Κρεοπωλείου» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ). 
20. Υποβολή απόφασης ανάθεσης της προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού και 
 συντήρησης τους για το έτος 2021. 
21. Έγκριση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού με παράταση προσφορών του έργου: 
 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

      22. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμου 
εξοπλισμού στο υφιστάμενο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου 
Δράμας” 

      23. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, 
δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων». 

      24. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφό-
ρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16  κ.μ..” 

      25.Τροποποίηση της απόφασης 65/2021 της Ο.Ε. περί αποδοχής δωρεάς 
και έγκριση τροποποιημένου σχεδίου της σύμβασης δωρεάς για την εκ-
τέλεση των υπηρεσιών και μελετών: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΣΤΕΓΗΣ, ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ  
 



 
 
 
               ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚO ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

        26. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των   
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης  «Προμήθεια 
Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»  και κατακύρωση του 
διαγωνισμού.   

          27.  Εισήγηση για λήψη απόφασης :  
                  1) περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
                  2) περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ4 (αρ. πρ. 
18214/29-09-2020) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, 
Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την ΤοπικήΑυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα 
Προτεραιότητας ‘περιβαλλον»  

  
      

 
                                  Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                   Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Δήμαρχος Δράμας 

 
 

 


