
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 
ΣΤΗN 16η/18-04-2022  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΔΡΑΜΑΣ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  151.  Εκκίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης 
τμήματος του με αριθμ. 811 κοινόχρηστου 
τεμαχίου αγροτικού κλήρου, της κοινότητας 
Μαυροβάτου   

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ: 9Ψ5ΑΩ9Μ-ΡΟΘ) 

2.  152.  Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 
δίμηνης απασχόλησης (πυροφύλακες) για το 
έτος 2022   

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ: ΩΥΕΞΩ9Μ-ΖΙ6) 

 

3.  153.  Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό 
τη μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας έως 
εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του 
Κέντρου Νεότητας 

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ:Ψ3ΖΡΩ9Μ-ΠΕΡ) 

4.   Έγκριση Πρακτικού Νο1 ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης 
των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν για 
την υπηρεσία ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ” (Αριθμ. 
Διακήρυξης 8252/2-3-2022)   

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ  

5.  154.  Έγκριση Πρακτικού Προσωρινής Παραλαβής της 
υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» με περαιτέρω 
απόρριψη και αντικατάσταση των παραδοτέων, 
καθώς και επιβολή ποινικής ρήτρας στον 
Ανάδοχο 

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ: ΩΖΣΞΩ9Μ-ΣΛ3) 

6.  155.  Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της 
υπηρεσίας Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, 
φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας 
βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και 
μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 
2022 και ειδικότερα των κάτωθι τμημάτων 
Τμήμα Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Τμήμα Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, 
Τμήμα Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ και 
Τμήμα Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, και ανακήρυξη 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 

Ο μ ό φ ω ν α 
 (ΑΔΑ: ΨΘ5ΩΩ9Μ-ΚΙΦ) 

7.  156.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 
06/2022 μελέτης και του σχεδίου όρων 
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού» 

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ:ΨΛΡ1Ω9Μ-ΠΥΠ) 

8.  157.  Έγκριση νέου σχεδίου όρων δημοπράτησης 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης με 
τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής 

Ο μ ό φ ω ν α  
(ΑΔΑ: 62Ε5Ω9Μ-ΦΒ0) 



υλικής συνδρομής», κατόπιν επιπρόσθετων 
διευκρινήσεων από την αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή υλοποίησης του προγράμματος 

9.  158.  Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ: ΨΓΣΞΩ9Μ-ΒΘΗ) 

10.  159.  Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017» 

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ:ΩΧΥ9Ω9Μ-4ΝΗ) 

11.  160.  Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ:6ΙΠΣΩ9Μ-43Χ) 

12.  161.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του 
έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ - ΣΚΑΛΩΤΗΣ» 

Ο μ ό φ ω ν α 
 (ΑΔΑ: ΨΕΠΑΩ9Μ-ΥΩΙ) 

13.  162.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του 
έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ - ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»   

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ: 9ΧΛ9Ω9Μ-ΝΙΚ) 

14.  163.  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ο μ ό φ ω ν α 
(ΑΔΑ: 6Τ9ΤΩ9Μ-ΒΣ9) 

 
Δράμα 18-04-2022 
Η γραμματέας 
 
 
Μαντή Μαρία 


