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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 11/02/2022
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 5791
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Πληρ: Μαντή Μαρία
τηλ.: 2521350604

5η  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 την 15η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., να 
συμμετάσχετε σε 6η 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 τελευταία 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 τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1. Κήρυξη έκπτωτου οικονομικού φορέα και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
2. Έγκριση των πρακτικών Νο1/13-12-2021, Νο2/05-01-2022, και Νο3/26-01-2022 της 

επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης 
της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ενός (1) καδοπλυντηρίου» και κατακύρωση του 
διαγωνισμού

3. Έγκριση νέου σχεδίου όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 
της υπηρεσίας «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας»

4. Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 30123/02.08.2021 σύμβασης με τίτλο 
«Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

5. Έγκριση της αριθμ.19/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την «Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 του 
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας 
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6. Έγκριση της αριθμ 18/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την «Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων οικ. έτους 2021 του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας»

7. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ.πρωτ. 4605/21-12-2021 απόφασης επιβολής 
προστίμου του Τμήματος Περιβάλλοντος και  Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας

8. Έγκριση ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου
9. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του Τμήματος 

Εργασίας Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ, της σύμβασης 
ανάθεσης 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

10. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του 
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες 
επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για το έτος 2022

11. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή 
Υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης του κοινού για την 
ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα»

12. Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» 
και ακύρωση της 466/2021 (ΑΔΑ: 69ΧΒΩ9Μ-6ΥΖ) απόφαση της Ο.Ε. Δ. Δράμας

13. Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»

14. Ματαίωση Διαγωνισμού και εκ νέου έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: 
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ»

15. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»  

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων χώρων περιοχής 
ανάμεσα στις πηγές Αγ. Βαρβάρας και του δημοτικού κήπου Δράμας»

17. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αρ. 69 του 
σχολικού κλήρου του Οικισμού της Ν. Αμισού

18. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αρ. 212 του 
σχολικού κλήρου του Συνοικισμού Αμπελακίων

19. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αρ. 111-425-
433Α & 500 του σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Μυλοποτάμου

20. Διαγραφή οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους Χ.Κ. 1464/2021 και 1465/2021, 
που αφορούν το Οικ. Έτος 2016, του Γεωργιάδη Πολυχρόνη

21. Διαγραφή ή μη οφειλής από το Χ.Κ. 998/2022 (αρχ. Χ.Κ. 1208/2018) “Τέλος χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2016΄΄

22. Διαγραφή οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους 1464/2021 & 1465/2021, που 
αφορούν το Τέλος 2%-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το Οικ. Έτος 2016, του Μπάσσα 
Γρηγορίου - Ιωακείμ

23. Διαγραφή οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους 1464/2021 & 1465/2021, που 
αφορούν το Τέλος 2%-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το Οικ. Έτος 2016, της Κούλαλη 
Αθανασίας

24. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο 1470/2021 ποσού 
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61,60€ Οικ. Έτους 2021

25. Διαγραφή οφειλής από τους: α) Χ.Κ. 147/2022 (αρχ. Χ.Κ. 1073/2010) “Επιβολή 
προστίμου χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την 13980/01-04-2010 
απόφαση Δημάρχου ποσού 6.150,12 € (βεβαιωθέν το 40% λόγω προσφυγής με την απ. 
προσφ. 3/05-07-2010 του Ν. 505/76 άρθρ. 2 παρ. 5”,
β) Χ.Κ. 1093/2022 (αρχ. Χ.Κ. 1363/2019) “Βεβαίωση ποσοστού 60% λόγω παραίτησης 
από δικόγραφο προσφυγής (ΠΡ 812/2010) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας από πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου (αρχ. 
Χ.Κ. 1073/2010) και
γ) Χ.Κ. 146/2022 (αρχ. Χ.Κ. 1070/2010) “Επιβολή προστίμου χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου σύμφωνα με την 13997/01-04-2010 απόφ. Δημάρχου ποσού 8.602,17 € 
(βεβαιωθέν το 40% λόγω της προσφυγής με αρ. πρωτ. προσφ. 4/05-07-2010 του Ν. 
505/76 άρθρο 2 παρ. 5)”

26. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή 
συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2022 της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών

27. Επανασυγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισμού της υπηρεσίας «’’Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής 
πληροφόρησης”, "Προβολή, δικτύωση και προώθηση του "Κέντρου ερμηνείας οίνου και 
αποσταγμάτων Δράμας" και "Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση 
σχεδίου" του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας»

Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
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