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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 31/01/2022
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Πληρ: Μαντή Μαρία
τηλ.: 2521350604

3η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας
1. Καψημάλη Ιωάννη(ορισμένος αντιδήμαρχος)
2. Xαραλαμπίδη Ανδρέα (ορισμένος αντιδήμαρχος)
3. Δεμερτζή Γεώργιο
4. Τάσσου Μιχαήλ
5. Μλεκάνη Μιχαήλ
6. Μελισσινό Στυλιανό
7. Τσιαμπούση Αλέξανδρο
8. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο

Σας καλούμε την 31η  Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10.00π.μ. και 
λήξης 13.00 το μεσημέρι να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς(μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 4η 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, 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 στο θέμα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης  
ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου  και διαχείριση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022»

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 στο θέμα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς 
αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας και πιο συγκεκριμένα επειδή η 
λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου, πρέπει και είναι  αδιάλειπτη και συνεχόμενη προς 
όφελος της δημόσιας υγείας, είναι επείγουσα ανάγκη να  κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου  και διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς για το έτος 2022» και να υπάρξει το συντομότερο δυνατό ανάδοχος, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν θέματα  που καθημερινά προκύπτουν από αδέσποτα ζώα.   

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Δήμαρχος Δράμας
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