
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b98f1c70128e28a830682e στις 27/06/22 14:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                          Δράμα 27/06/2022
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αρ.Πρωτ.   24798
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Πληρ: Μαντή Μαρία
τηλ.: 2521350604

24η  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 28 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 να συμμετάσχετε στην 25η 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, που θα διεξαχθεί στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το 
άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 καθώς και την 374/30-05-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να 
συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. 2η Συμπληρωματική πρόταση για τη 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
2. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και 

κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων" προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%) για τμήματα των ετών 2022 και 2023

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 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως προς αποφυγή ζημίας των 
συμφερόντων του Δήμου Δράμας και πιο συγκεκριμένα :
α) για το 1ο θέμα, διότι καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη έξι εργαζομένων ειδικότητας Υ.Ε. εργατών 
καθαριότητας με σύμβαση δύο μηνών
β) για το 2ο θέμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, διότι στην αντίστοιχη 
εργασία "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων" για τα έτη 2021-2022, τα συμφωνητικά των 
αναδόχων λήγουν άμεσα (αρχές Ιουλίου)

Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
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