
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 27/10/2022 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.πρωτ. 44448 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

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

   

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 
 

Καλείστε να συμμετέχετε στην ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η  
Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 17.00μ.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 και το άρθρο 78 του 
Ν.4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

1.  Έγκριση της με αρ.25/2022 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Mετακίνησης της λαϊκής 
αγοράς του Δήμου Δράμας στην περιοχή ανάπλασης του χειμάρρου Καλλιφύτου και έγκριση των 
αλλαγών στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της»-Εισηγητής Τάσσου Μιχαήλ 

2.  Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών στο χώρο της 
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη Δράμας 
2022-2023» (σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς)-Εισηγητής 
Τάσσου Μιχαήλ 

3.  Έγκριση πρόσθετων δράσεων διαφημιστικής προβολής Δήμου Δράμας για το έτος 2022 και 
υποβολής αυτών στην πλατφόρμα του e-Πασιθέα κατά τον ετήσιο απολογισμό-Εισηγήτρια Τόλιου 
Αναστασία 

4.  Έγκριση δαπανών εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Βίας των 
Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου 2022-Εισηγήτρια Τόλιου Αναστασία 

 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:  
Για το 1ο θέμα για  το λόγο ότι: έως 31-10-2022 πρέπει να καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ ο νέος κανονισμός και το 
διάγραμμα. 
Για το 2ο θέμα λόγω του ελάχιστου εναπομείναντα χρόνου για την υλοποίηση της «Ονειρούπολης Δράμας 
2022-2023» και την τοποθέτηση και έλεγχο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών  
Για το 3ο θέμα λόγω των ασφυκτικών ημερομηνιών για την προετοιμασία της δράσης στις 25-11-2022 
Για το 4ο θέμα  λόγω των ασφυκτικών ημερομηνιών για την προετοιμασία της δράσης στις 25-11-2022. 

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 
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