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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δράμα  :   12/11/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Αρ. Πρωτ.:    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης:  31

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 12η  Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 14.00 μ.μ. και 
λήξης  18.30 μ.μ, 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», προκειμένου να 
συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα:

1. Παράταση χρόνου σύμβασης 
2. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 24022/15-09-2020 σύμβασης με τίτλο 

«Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών 
απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων» 

     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.
    για το 1ο θέμα, δεδομένου του αιτήματος του οικονομικού φορέα για παράταση της σύμβασης       
(η οποία λήγει την 16-11-2021), για χρονικό διάστημα ενός (1)  μήνα ήτοι μέχρι την Πέμπτη 16-12-
2021.
     για το 2ο θέμα, δεδομένου του αιτήματος του οικονομικού φορέα για παράταση της σύμβασης       
(η οποία λήγει την 15-11-2021), για χρονικό διάστημα ενός (1)  μήνα ήτοι μέχρι την Τετάρτη 15-12-
2021.  

                             Ο  αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
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