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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δράμα  :   24/08/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Αρ. Πρωτ.:   33154 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης  23

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 30η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., να 
συμμετάσχετε σε δια τηλεδιάσκεψης 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 και 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»,  προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα:

1. Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2021.
2. Έγκριση 2ης Τροποποίησης  της με αρ. 22946/04-09-2020 σύμβασης του 

υποέργου 1 με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου 
Δράμας».

3. Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 1394/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40%, του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 5 επί της οδού 19ης 
Μαΐου & Ιπποκράτους 1, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας 
του κορωνοϊού COVID- 19.

4. Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 1416/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40%, για τον μήνα Απρίλιο 2020, του περιπτέρου επί της  οδού Βεργίνας 
137, (της θανούσης Κουτσομιχάλη Δέσποινας του Δημητρίου), σε εφαρμογή των 
μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID- 19.

5. Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 1486/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων 
κατά 40%, για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, του αναψυκτήριου στην κοινότητα 
Κουδουνίων, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του 
κορωνοϊού COVID- 19.

6. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης 
προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2021  και κατακύρωση 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαχείριση 
μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, 
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στρωμάτων, κ.α.» προϋπολογισμού  29.838,71 €  (χωρίς τον Φ.Π.Α.)  σε 
ανάδοχο.

7. Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, 
εκτυπώσεις και προμήθεια υλικών μηχανογράφησης».

8. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της Δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για αναβάθμιση 
στάσεων» και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

9. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της Δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια 
Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών» του Δήμου Δράμας, των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022» και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

10.Συμμόρφωση με απόφαση της ΑΕΠΠ
11.Έγκριση της αριθμ. 13/2021 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη 

δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της 
εργασίας «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης 
εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου 
Δράμας.

12.Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και 
Καλαθιών Αχρήστων».

13.Εξειδίκευση πίστωσης για υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής.
14.Κήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας 

σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)» ως 
αγόνου και επανάληψη αυτού με τους ίδιους όρους.

15.Έγκριση της αριθμ. 58/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

16.Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων 
κάδων)».

17.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.
18.Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της   

δημόσιας σύμβασης «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών».
19.Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

«Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας» και 
κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

                  
                             Ο  πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   
Χριστόδουλος Μαμσάκος
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