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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Δράμα  22/07/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης  18

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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 22η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 
22.00  να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) 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» καθώς και της 426/13-11-2020 εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΕΣ. , προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα:

1. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης  «Ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας»  και κατακύρωση του 
διαγωνισμού

2. Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων, 
ποδηλάτων και scooter»

        Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για  το 
λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή 
ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας και πιο συγκεκριμένα:
    για το 1ο θέμα, δεδομένου ότι η προϋπάρχουσα σύμβαση για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη 
των εκδηλώσεων του Δήμου Δράμας έχει λήξει.
    για το 2ο θέμα, δεδομένου του αιτήματος του οικονομικού φορέα για παράταση της σύμβασης       
(η οποία λήγει την 26-07-2021), για χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας covid-19.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   
Μαμσάκος Χριστόδουλος
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Δήμαρχος Δράμας
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