
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 23/8/2022 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.πρωτ. 32857 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  
Πληρ: Μπότζα Μαρία  
τηλ.: 2521350622  
e-mail: gds@dimosdramas.gr   

19η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 

 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18.00μ.μ. σύμφωνα με 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 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την 
εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

1.  Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (απόφαση αρ.314/2022 Ο.Ε)-
Εισηγητής Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

2.  Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη  επενδυτικών 
δαπανών 2023-Εισηγητής Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

3.  Επαναεισαγωγή θέματος διάθεση χώρων για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας(Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.)-Εισηγητής 
Δεμερτζής Γεώργιος 

4.  Αποστολή της με αρ.152/2022 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΔ περί «Τροποποίησης της 
υπ’αρ.279/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Δράμας»-
Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

5.  Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για το έτος 2023 – Εισηγητής Εφραιμίδης Ιωάννης 

6.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων (προμήθεια –εργασία)» - Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία 

7.  Έγκριση ή μη της με αρ.26/2022 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας περί 
«Γνωμοδότησης για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον ΚΑΟ Δράμας του Α.Π.Κ. 
«Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ και του προπονητηρίου «ΘΟΛΟΣ»»-Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία 

8.  Έγκριση για την επέκταση δικτύου φωτισμού στην κοινότητα Καλλιφύτου με την τοποθέτηση 
εννέα (9) στύλων, δεκαεπτά (17) Φ.Σ. S-17Υ και ενός μετρητή ΦΟΠ στον Υ/Σ 47 Καλλιφύτου-
Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης  

9.  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία  στα με αρ. 1334, 1337 
και 1338 αγροτεμάχια του Αγροκτήματος Μοναστηρακίου, επί αγροτικής οδού.-Εισηγητής 
Καψημάλης Ιωάννης  

10.  Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον Τομέα ΙΙ του οικισμού Μυλοποτάμου Δράμας-
Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης 

11.  Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για τις ονοματοδοσίες/μετονομασίες οδών στο δήμο 
Δράμας-Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος 

12.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και 
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του 
δήμου Δράμας» για τα έτη 2023 και 2024, με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει με ιδία μέσα.-Εισηγητής 
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Μουρβετίδης Μιχαήλ 

13.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των 
αποβλήτων κήπων και πάρκων» για τα έτη 2023 και 2024 με τη διεξαγωγή διαγωνισμού με 
ανοιχτή διαδικασία, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει. Εισηγητής Μουρβετίδης 
Μιχαήλ 

14.  Εξέταση αίτησης μονίμων υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας για την καταβολή των μέσων 
ατομικής προστασίας και της παροχής γάλακτος σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του ν. 4483/2017 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 
4735/2020.-Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ 

15.  Υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 για την ασφαλιστική τακτοποίηση των 
σχολικών φυλάκων του Δήμου Δράμας προς τον ΕΦΚΑ κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 4 του ν. 4554/2018»-Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ 

16.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών-Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος   

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ 

 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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