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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                    Δράμα 24/05/2022
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Αρ.Πρωτ. 19872
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Πληρ: Μαντή Μαρία
τηλ.: 2521350604

20η  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 στις  30 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., να συμμετάσχετε στην 
21η 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 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 λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1. Έγκριση της αρ. 6/2022 μελέτης και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή

διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες 
πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας» 

2. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας 
«Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων 
για λόγους πυροπροστασίας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της  

3. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας ''Προμήθεια Υλικών Φωτισμού'' 
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  

4. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού 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 τμημάτων Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
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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 κατακύρωση του διαγωνισμού    

5. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών 
του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας ''Συντήρηση κήπων πάρκων'' και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  

6. Κατακύρωση πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

7. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ»  

8. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  

9. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ» 

10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ(ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας»  

12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»  

13. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 168/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο σκέλος 
της συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για 
την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου 
Δράμας 2022»  

14. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των τριών τμημάτων συνολικής 
έκτασης 190.000 τ.μ., του αγροτεμαχίου με αρ. 811 του αγροτικού κλήρου της Κοινότητας 
Μαυροβάτου        

15. Ορισμός νέου εγγυητή στη σύμβαση μίσθωσης του κινηματοθεάτρου “ΟΛΥΜΠΙΑ” 
16. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 

139/31.8.2019) για την κάλυψη εξόδων ταφής οικονομικά αδύναμου   

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστόδουλος Μαμσάκος
Δήμαρχος Δράμας
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