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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δράμα  :   27/04/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.:   15448
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης  9

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 06η  Μαΐου  ημέρα Πέμπτη και ώρα  έναρξης 11.00 π.μ. και λήξεως 
13,00 μ.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, (e: Presence.gov.gr.) 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. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 
2021.

2. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 
3. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αρθμό 443, 447 & 449 

αγροτικού κλήρου κοινότητας Καλού Αγρού.
4. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της 

οδού Ανδρέα Κάλβου 19, Δράμα.
5. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους. 
6. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου». 
7. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικ-

τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαν-
τικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαν-
τικών) του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022.

8. Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικ-
τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών 
στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής Χωριστής». 

9. Έγκριση της αριθμ. 50/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.-
ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των τίτλων και των 
εκδόσεων, όλων των σχετικών βιβλίων που εξέδωσε η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., στον Δήμο 
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Δράμας με συνημμένο τον τιμοκατάλογο λιανικής και χονδρικής πώλησης, υπόψη 
της οικονομικής υπηρεσίας». 

10.Έγκριση της αριθμ. 51/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.-
ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των Κοινωνικών 
Δικτύων της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στον Δήμο Δράμας. 

11.α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δράμας με το Δίκτυο 
Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.Α.Ν.) για την ωρίμανση της 
υποβολής πρότασης χρηματοδότησής στο πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία - Προστασία της Δημόσιας 
Υγείας - Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 
υλοποίηση του Προγράμματος» και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙ-
ΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», β) αποδοχή των όρων της 
ανωτέρω πρόσκλησης και γ) υποβολή της προαναφερόμενης πράξης στην 
ανωτέρω πρόσκληση .

12.Έγκριση – παραλαβή μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το 
έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟ-
ΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του «Ταμείου Αλληλεγγύης» 
όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση 3999/2020 (ΦΕΚ Β’ 1811/12.05.2020) των 
Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου

13.Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα Δημοτικών 
Κτιρίων» και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

14.Αποδοχή δωρεάς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για την ενίσχυση ατόμων που 
χρειάζονται υποστήριξη.

15.Έγκριση της αριθμ. 22/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2021 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
34574/05.07.2018». 

16.Έγκριση της αριθμ. 23/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021»

17.Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1388/2020, ΧΚ 1389/2020, ΧΚ 1390/2020 λόγω 
υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, 
Ιούνιο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2020, των τριών (3) καταστημάτων στο ισόγειο του 
Παλαιού Δημαρχείου Δράμας, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της 
επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.”  

18.Έγκριση πρακτικού Νο 3 και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτικής Ταυτότητας” Δήμου 
Δράμας».

19.Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την 
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμου 
εξοπλισμού στο υφιστάμενο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου 
Δράμας».

20.Εισήγηση για λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγ-
ραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της 
πράξης με τίτλο: « ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ».

21.Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων στο Δήμο Δράμας» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

22.Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
«Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού 
χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»

                                     Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                

                                                     Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας
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