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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                          Δράμα 07/09/2022
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αρ.Πρωτ. 35476  
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Πληρ: Μπότζα Μαρία
τηλ.: 2521350622

31η  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 στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 να συμμετάσχετε 
στην 32η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, που θα 
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 καθώς και την 374/30-05-2022 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω 
θέματα :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της 

δημόσιας σύμβασης Πολιτιστική εκδήλωση/συναυλία με τίτλο Σμύρνη 100 χρόνια  
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης 
του δημοσίου τομέα έτους 2023.

4. Εξειδίκευση πίστωσης στο πλαίσιο πραγματοποίησης των επετειακών εκδηλώσεων 
της Βουλγαρικής Θηριωδίας(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1941)

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 75 
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για  το λόγο ότι πρέπει να 
ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του 
Δήμου Δράμας και πιο συγκεκριμένα:
α) για το 1ο θέμα, λόγω λήξης της θητείας του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
β) για το 2ο θέμα, δεδομένου του ασφυκτικού χρονικού διαστήματος για την πραγματοποίηση της ως άνω 
πολιτιστικής εκδήλωσης.
γ)για το 3ο θέμα, διότι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιό του Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να 
υποβάλλουμε το αργότερο μέχρι τη 12η Σεπτεμβρίου 2022, το αίτημα μας 
δ) για το 4ο θέμα, δεδομένου του ασφυκτικού χρονικού διαστήματος για την πραγματοποίηση των 
επετειακών εκδηλώσεων.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστόδουλος Μαμσάκος
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Δήμαρχος Δράμας
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