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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δράμα  :   16/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Αρ. Πρωτ.:    52066
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης  36

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 22η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., να 
συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, που θα 
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο 
τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 
16474/23.08.2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «…Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με 
φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά 
για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο…», την τελευταία εγκύκλιο με αρ.643/Α.Π.69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ, 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 για συζήτηση και τη λήψη απόφασης 
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθμ. 19/2021 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη 
δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της 
εργασίας ''Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής 
παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με 
φορτηγά ΔΧ'' για το έτος 2022

2. Έγκριση της αριθμ. 20/2021 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη 
δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της 
εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και 
πάρκων» για το 2022

3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
4. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»
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5. Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή 
Υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης του κοινού για την 
ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα»

6. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΧΕΛΜΟΥ»

7. Έγκριση πρακτικού Νο 3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

8. Έγκριση πρακτικού Νο 3 συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας 
«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

9. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

10.Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ-ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

11.Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»

12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

13.Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης αγροτεμαχίου σχολικού κλήρου 
συνοικισμού Αμπελακίων

14.Εκκίνηση διαδικασίας δημοπράτησης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου 
Συνοικισμού Νέας Αμισού

15.«Εκκίνηση διαδικασίας δημοπράτησης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου 
Συνοικισμού Νέας Σεβάστειας

16.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του με αριθμό 2 
διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 19 στην Δράμα

17.Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

18.Παράταση χρόνου συμβάσεων
19.Παράταση χρόνου συμβάσεων
20.Διαγραφή οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τα Οικ. Έτη 

2014 & 2015
21.Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 1494/2020 ποσού 757,38€ και από τον Χ.Κ. 

1495/2020 ποσού 757,38€ που αφορούν το Οικ. Έτος 2015
22.Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 73,60€  

Οικ. Έτους 2021
23.Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 86,40€  

Οικ. Έτους 2021
24.Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή 

συνολικού, συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022, της 
Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου του Δήμου Δράμας

25.Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για 
διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης 
Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2022

26.Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής για το έτος 2022

27.Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
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                             Ο  πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   
Χριστόδουλος Μαμσάκος

Δήμαρχος Δράμας
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