
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6193b3185243b938f74b2a4e στις 16/11/21 15:35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 16/11/2021
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 46933
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληρ: Μπότζα Μαρία

τηλ.: 2521350622
e-mail: gds@dimosdramas.gr 

37η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)
Ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης του Πρόεδρου του Δ.Σ., για τον τρόπο με τον οποίο θα 
συμμετέχετε σε αυτήν, η Δευτέρα 22/11/2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί 
δια ζώσης(μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη 
μέσω «e:Presence.gov.gr»(η συμμετοχή των υπολοίπων) στις 22/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00, 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 (Α΄ 
55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την τελευταία εγκύκλιο με 
αρ.643/Α.Π.69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και184 
παρ. 1 του Ν. 4635/2019 για συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Έγκριση της με αρ. 422/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί 
«Τροποποίησης της 394/2021 απόφασης της Ο.Ε.»-Εισηγητής Εφραιμίδης Ιωάννης

2. Υποβολή αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση καταστημάτων και αίθουσας 
συγκέντρωσης του οικισμού εργατικών κατοικιών “ΔΡΑΜΑ V” από τον ΟΑΕΔ (πρώην 
ΟΕΚ-ΟΕΕ) στο Δήμο Δράμας – Εισηγητής Εφραιμίδης Ιωάννης

3. Aίτημα δημότη για χορήγηση Άδειας Ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού – Εισηγητής 
Εφραιμίδης Ιωάννης

4. Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε ιδιώτη για α)Οργάνωση εκδηλώσεων, εγκαίνια λήξη, 
λειτουργία προγράμματος κεντρικής εξέδρας με εκφωνητές και β)Οργάνωση και 
λειτουργία κέντρο πληροφόρησης και συντονισμός εθελοντών της Χριστουγεννιάτικης 
Εκδήλωσης «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια 
υπηρεσία – Εισηγητής Καλλινικίδης Ελευθέριος

5. Έγκριση ανάθεσης εργασίας διακόσμησης και καλλιτεχνικών κατασκευών της 
Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας 
εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία. – Εισηγητής Καλλινικίδης Ελευθέριος

6. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών Φύλαξης της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης 
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια 
υπηρεσία. – Εισηγητής Καλλινικίδης Ελευθέριος
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7.  Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της 
Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» λόγω αδυναμίας εκτέλεσης 
από την αρμόδια υπηρεσία, σε ιδιώτη. – Εισηγητής Καλλινικίδης Ελευθέριος

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 190.000,00 €                   
( συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%) σε τρίτο με ανοικτή διαδικασία, λόγω αδυναμίας 
του δήμου να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία με ίδια μέσα - Εισηγητής Κυριακίδης 
Χρήστος

9. Έγκριση ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και 
ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο με 
ανοικτή διαδικασία, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει με ίδια μέσα- 
Εισηγητής Κυριακίδης Χρήστος

10. Έκφραση σύμφωνης ή μη γνώμης για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων- Εισηγητής 
Καψημάλης Ιωάννης

11. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 
753Β2 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αρκαδικού Δράμας αρχικής διανομής, 
ιδιοκτησίας Γεωργιάδη Μαργαρίτη, επί αγροτικής οδού - Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης

12. Έγκριση μεταφοράς Κοινοτικής Συμμετοχής ποσού 39.872,61€ από τον Επικεφαλής 
Δικαιούχο στον Δικαιούχο 4 (PB4) Δήμος Μπλαγκόεβγραντ (Municipality of Blaoevgrand) 
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” – Εισηγητής Τάσσου Μιχαήλ

13. Έγκριση πρόσθετων δράσεων διαφημιστικής προβολής Δήμου Δράμας για το έτος 2021 
και υποβολής αυτών στην πλατφόρμα του e-Πασιθέα κατά τον ετήσιο απολογισμό – 
Εισηγητής Τάσσου Μιχαήλ

14. Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου σε επικουρική ιατρό του Γ.Ν. Δράμας – 
Εισηγητής Τάσσου Μιχαήλ

15. Κάλυψη δαπάνης ταφής άπορου δημότη – Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

16. Απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα ταφής – Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

17. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών - Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

18. Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 72/2021 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ 
ΔΡΑΜΑΣ – Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία

19. Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 74/2021 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτων στην Δ/νση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας – Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία

20. Διαβίβαση της υπ’αριθμ.75/2021 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας 
σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Γ.Σ. ‘ΚΕΡΑΥΝΟ’ Αρκαδικού - 
Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία

21. Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 76/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας 
σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ – 
Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία

22. Διαβίβαση της υπ’αριθμ.77/2021 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας 
σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Βετεράνων 
Χειροσφαίρισης Δράμας – Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία
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23. Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 79/2021 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο 1ο Γυμνάσιο Δράμας  – 
Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία

24. Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 80/2021 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτων στο Γραφείο φυσικής 
Αγωγής ΠΕ Δράμας– Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία

 
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
1) Δήμαρχος Δράμας
2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Δράμας
3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
4) Δ/νσεις Δ. Δράμας, Αυτοτελή Τμήματα Δ. Δράμας
5) Γραφείο Νομικών Συμβούλων
6) Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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