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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Δράμα  27/05/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 20381
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης  12

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

1. Τάσσου Μιχαήλ (ορισμένος αντιδήμαρχος)
2. Εφραιμίδη Ιωάννη (ορισμένος αντιδήμαρχος)
3. Χαραλαμπίδη Ανδρέα
4. Δεμερτζή Γεώργιο
5. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο
6. Μλεκάνη Μιχαήλ
7. Τσιαμπούση Αλέξανδρο
8. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο

                       Σας καλούμε την 27η Μαΐου ημέρα Πέμπτη  με ώρα έναρξης 13.00 μ.μ και λήξης 
14.30 μ.μ. να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια τηλεδιάσκεψης 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 55/11-03-2020 
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 διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, 
προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, εκτυπώσεις και προμήθεια υλικών 
μηχανογράφησης». 

2. Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση της 
Σύμβασης παροχής  γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δράμας» και συγκρότησης της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

3. Παράταση ισχύος προσφοράς.
4. Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης 

«Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Soft-ware)».
5. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΑΤ10 και υποβολή πρότασης χρημα-

τοδότησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 
προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο : 
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, 
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ».

6. Αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 124/2020 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), 
κατά το μέρος της που αυτή κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή. 

        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.
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    Για το 1ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι πρέπει να καταστεί δυνατή 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας πριν την λήξη της 
υφιστάμενης σύμβασης.
    Για το 2ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι πρέπει να καταστεί δυνατή 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του εν λόγω διαγωνισμού πριν την λήξη της 
υφιστάμενης σύμβασης.
     Για το 3ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής λήγει το αμέσως προσεχές διάστημα.
     Για το 4ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης της προμήθειας  λήγει στις 4-6-2021..
     Για το 5ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ως την 31η Μαΐου 2021.
     Για το 6ο θέμα, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω του ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε άμεσα σε αποβολή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ – ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ  Ο.Ε.» από το Δημοτικό ακίνητο. 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   
Μαμσάκος Χριστόδουλος

Δήμαρχος Δράμας
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