
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 4/5/2022 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αρ.πρωτ. 16861 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  
Πληρ: Μπότζα Μαρία  
τηλ.: 2521350622  
e-mail: gds@dimosdramas.gr   

   

Ορθή επανάληψη από 10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στο ορθό 
11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΣ Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 
 

Καλείστε να συμμετέχετε στην ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω αποστολής ηλεκτρονικού 
μηνύματος στο e-mail: gds@dimosdramas.gr) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η Απριλίου 2022 

ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 15.00 και λήξης 23.00, 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.  Ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου 
Δράμας» σε τρίτους, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτής από το προσωπικό του Δήμου-
Εισηγητής Τάσσου Μιχαήλ 

2.  Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης-Εισηγητής Τάσσου Μιχαήλ 

 Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για  το λόγο ότι πρέπει να 
ληφθεί απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του 
Δήμου Δράμας συγκεκριμένα για: 
το 1ο θέμα δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για ανάθεση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας για την υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
Δήμου Δράμας κατά το προσεχές χρονικό διάστημα 
το 2ο θέμα δεδομένων των ασφυκτικών ημερομηνιών για την προετοιμασία της πολιτιστικής εκδήλωσης στις 20/05/2022. 
 
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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