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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                          Δράμα 10/03/2022
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αρ.Πρωτ.   9534
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Πληρ: Μαντή Μαρία
τηλ.: 2521350604

9η  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 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., να συμμετάσχετε στην               
10η 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. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
2. Έγκριση της αριθ. 8/2022 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. σχετικά με την «Πρώτη(1η) Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικονομικού έτους 2022» 
3. Γνωμοδότηση περί αποδοχής ή μη αιτήματος ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί αγωγής της 

Κ/Ξ "Α. Οθωναίου - Α. Φεσσά" 
4. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αρ. 3018 του 

σχολικού κλήρου της Κοινότητας Χωριστής 
5. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αρ. 156/1 του  

αγροτικού κλήρου της Κοινότητας Μικροχωρίου 
6. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αρ. -5- που βρίσκεται επί των 

οδών Ιπποκράτους & 19ης Μαΐου  
7. Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης του δημοτικού Αναψυκτηρίου-Καφέ που βρίσκεται στην 

περιοχή της Αγίας Βαρβάρας 
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8. 1.Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αρ. 1/2022 
μελέτης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης της 
γενικής υπηρεσίας ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ'' σε τρίτους με 
ενδεικτικό προϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για τμήματα 
των ετών 2022 και 2023 και
2. Σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

9. Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

10. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017

11. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στη ΔΡΑΣΗ 4.3.4: 
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

12. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών για το έτος 2022 

13. Έγκριση πρακτικού Νο 4 και αποδοχή δικαιολογητικών των αναδόχων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 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 Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας»  

14. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Τάσσου στην 
Αθήνα στις 22 και 23-02-2022

15. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Εφραιμίδη στην 
Αθήνα από18 έως 21-03-2022 

16. Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους ποσού 539,59 € Οικ. Ετών 
από το 2008 έως και το 2019  

Ο  πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                   

Χριστόδουλος Μαμσάκος
Δήμαρχος Δράμας
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