ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΗN 22η/28-7-2021
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (μέσω e:Presence.gov.gr)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
α/α

1)

2)

3)
4)

ΑΡ.ΑΠΟΦ
ΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

173. 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 46/2021
απόφασης
του
Δημοτικού
Συμβουλίου για την ανάθεση της
υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης,
επιβράβευσης του κοινού για την
ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα
και
εφαρμογή
για
κινητά
τηλέφωνα » σε τρίτο
174. 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.23/2021
Απόφασης – Γνωμοδότησης της
Ε.Π.Ζ περί «Επιλογής σημείων για
την τοποθέτηση των οκτώ (8)
υπόγειων
συστημάτων
κάδων
απορριμμάτων στο πλαίσιο της
σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ
του Δήμου Δράμας και της
εταιρείας
΄΄HELESI΄΄
(΄΄Προμήθεια
Εξοπλισμού
Διαχείρισης
Απορριμμάτων
Συστήματα Υπόγειων Κάδων΄΄)»
3ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Οικονομικός Απολογισμός των
εκδηλώσεων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2021
175. 4ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Αίτημα Ιατρικού Συλλόγου Δράμας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

κ α τά
π λ ει ο ψ η φία
Απορρίπτει
τροποποίηση της

την



υπ΄ αρ.
46/2021 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

ο μ ό φω να
Εγκρίνει
απόσυρση του


την
θέματος

προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενο
δημοτικό συμβούλιο

Έγινε συζήτηση του θέματος δίχως να
παρθεί απόφαση

κ α τά
π λ ει ο ψ η φία

Εγκρίνει τη συνεργασία
μεταξύ του Δήμου Δράμας και του
Ιατρικού Συλλόγου Δράμας στο
πλαίσιο
πραγματοποίησης
ενημερωτικών εκδηλώσεων υπέρ του
εμβολιασμού για COVID19 σε όλο το
νομό με θέμα: “Πάρε τη ζωή στα
χέρια σου. Νίκησε τους φόβους σου
Ενημερώσου – Εμβολιάσου”

5)

176. Ενημέρωση-συζήτηση
για
τις
εξελίξεις
στο
θέμα:
«Σιδηροδρομική Εγνατία» και
λήψη απόφασης για τις περαιτέρω
ενέργειες, έπειτα από αίτημα των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης
«πόλη+ζωή», «Project 2020» και
«Αυτοδιοίκηση Πολιτών»

κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόταση του
Πρόεδρου
του
Δημοτικού
Συμβουλίου, Χαραλαμπίδη Ανδρέα :
«εμμένουμε στην προηγούμενη
απόφαση την ομόφωνη, η Δράμα δεν
πρέπει
να
μείνει
εκτός
Σιδηροδρομικής Εγνατίας, να ‘ρθει
Καραμανλής ο Υπουργός να μας

κάνει ενημέρωση, αυτά είχαμε πει
και σε αυτά εμμένουμε, δεν
παραβιάστηκε
κάτι
από
την
προηγούμενη απόφαση και δεν
συντρέχει λόγος για νέα απόφαση»
6)

7)

8)

9)

10)

11)

177. Έγκριση της υπ’αριθμ.289/2021
απόφασης
της
Ο.Ε.
περί
«Έγκρισης της 6ης Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού
οικονομικού
έτους 2021»

κ α τά
π λ ει ο ψ η φία

Εγκρίνει
την
6η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων του Δήμου Δράμας
οικ. έτους 2021, όπως η απόφαση της
Ο.Ε.

178. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου
κ α τά
Κανονισμού
τιμολόγησης
της
π λ ει ο ψ η φία
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για το έτος
2022

Γνωμοδοτεί
θετικά
επί
του
σχεδίου
Κανονισµού
Τιµολόγησης της ∆ΙΑΑΜΑΘ για το
έτος 2022, που προσδιορίζει την
ετήσια εισφορά των ΟΤΑ Α΄ βαθµού
για την πλήρη ανάκτηση του ετήσιου
κόστους διαχείρισης των ΦΟΣ∆Α
όπου συνυπολογίζονται και οι πόροι
του ΦΟΔΣΑ της παρ.7 του άρθρου
237 του Ν.4555/2018
179. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2021
Απόφασης
Εισήγησης
της
κ α τά
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
π λ ει ο ψ η φία
& Ανάπτυξης Δ. Δράμας
180. Έγκριση Ανάθεσης υπηρεσιών σε
τρίτους
για
την
υλοποίηση
κ α τά
δράσεων
του
Προγράμματος
π λ ει ο ψ η φία
Τουριστικής Προβολής
Δήμου
Δράμας 2021
181. Έγκριση μεταφοράς Κοινοτικής
Συμμετοχής ποσού 15.202,04 €
κ α τά
από τον Επικεφαλής Δικαιούχο
π λ ει ο ψ η φία
στον Δικαιούχο 5 (PB5) Active
Youths του έργου με τίτλο “Joint
actions for the development and
implementation
of
new
technologies for the optimal
management of water resources
in the urban environment” και
ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται
από
το
Πρόγραμμα
Συνεργασίας
INTERREG V-A “Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020”
182. Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2021
απόφασης
της
ΔΕΠ
περί
ο μ ό φω να
«Κατανομής πιστώσεων των ΚΑΠ
για επισκευή και συντήρηση

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

σχολικών κτιρίων έτους 2021
(ΣΑΤΑ)»
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της
εργασίας: «Εργασίες εκχιονισμού
αποπαγοποίησης
και
αντιμετώπισης
εκτάκτων
καταστάσεων στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας συντήρησης του
δήμου Δράμας», με ανοικτή
διαδικασία
δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω
αδυναμίας του δήμου να την
εκτελέσει με ιδία μέσα.
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας
«Λειτουργία
δημοτικού
κυνοκομείου
και
διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για
το έτος 2022»
Αποδοχή δωρεάς εργαστηριακού
εξοπλισμού
για
το
1ο
Εργαστηριακό Κέντρο ΔράμαςΈγκριση
Ιδιωτικού
Συμφωνητικού
Δωρεάς
της
εταιρίας,
«Trans
Adriatic
Pipeline AG»
Έγκριση
κίνησης
διαδικασίας
επαναδημοπράτησης
αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου
Κοινότητας
Μυλοποτάμου,
Ξηροποτάμου, Αμπελακίων, Νέας
Αμισού και Νέας Σεβάστειας
Έγκριση για την επέκταση δικτύου
φωτισμού
στην
κοινότητα
Χωριστής με την τοποθέτηση
πέντε (5) στύλων και πέντε (5) Φ.Σ.
S-17
Έγκριση για την επέκταση δικτύου
φωτισμού
στην
κοινότητα
Μικροχωρίου με την τοποθέτηση
τεσσάρων (4) στύλων και έντεκα
(11) Φ.Σ. S-17, ενός (1) μετρητή
ΦΟΠ στον Υ/Σ 19 Μικροχωρίου
και ενός (1) μετρητή ΦΟΠ στον
Υ/Σ 3 Μικροχωρίου
Έγκριση
εισόδου
εξόδου
οχημάτων για την υπό ανέγερση
οικία εντός του με αρ. 1445
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος
Αμπελοκήπων Δράμας αρχικής
διανομής 1938-39, ιδιοκτησίας
Λαζαρίδη
Χριστόφορου,
επί
αγροτικής οδού
Έκδοση
αδείας
παραγωγού
πωλητή
υπαιθρίου
εμπορίου
λαϊκής αγοράς (Kenga Margarita

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

του Bashkim)
191. Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
για
την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
επί
της
Αμύντα 21-23-25 (έναντι του
καταστήματος του Μαρτόπουλου
Στυλιανού), Δράμα
192. Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου επί της Αμύντα 2, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 60 του
Ν.
4795/2021(Παπαδοπούλου
Εροφίλης)
193. Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου επί της Γ. Σταύρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 60 του Ν. 4795/2021
(Μιχαλούδη Ευαγγελία)
194. Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
για
την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
επί
της
Αμύντα
66,
Δράμα
(Δρίνη
Γεωργίας)
195. Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
για
την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
επί
της
Αμύντα
66,
Δράμα
(Ψαρρά
Ιωάννη)
196. Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
για
την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
επί
της
Αμύντα 21, Δράμα (Ανδρεάδη
Χρήστου)
197. Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου επί της Εθν. Αμύνης 4 - 6
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 60 του Ν. 4795/2021
(Επανεξέταση θέματος έπειτα από
αποσυρσή του από προηγούμενη
συνεδρίαση Γ. Σταμπουλάκης &
Σια Ο.Ε.)
198. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2021
απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με
την «Έγκριση κοπής δένδρων στην
οδό Κατακουζηνού»
199. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2021
απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με
την «Έγκριση κοπής δένδρων στην
οδό Μακεδονομάχων»
200. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 20/2021
απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με
την «Έγκριση κοπής
δύο (2)
δένδρων σε πεζοδρόμιο στη
συμβολή των οδών Ηπείρου &
Εφέδρων
Αξιωματικών
25,
ιδιοκτησία του Δήμου Δράμας»

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να


Aπορρίπτει την αίτηση

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

30)

31)

32)
33)

201. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21/2021
απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με
την «Έγκριση κοπής δένδρων στα
Β΄Κοιμητήρια»
202. Έγκριση
επιστροφής
αχρεωστήτως
καταβληθέντος
ποσού προνοιακού επιδόματος Σ.
Π. του Σ.”
203. Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων Δήμου Δράμας για τον
μήνα Ιούνιο 2021
204. Έγκριση έκτακτης οικονομική
ενίσχυση δημοτών

Δράμα, 30-7-2021
Η αναπληρώτρια γραμματέας
Μπότζα Μαρία

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να

ο μ ό φω να
ο μ ό φω να

