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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

…………………………………………..

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018,   στις  9 Νοεμβρίου  2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 20.00 , στο Δημαρχείο 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  με   θέματα ημερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1
Λήψη απόφασης για την στήριξη του αιτήματος του ΔΣ του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Αγίου 
Δημητρίου περί μη συγχώνευσης των τμημάτων του της Γ’ 
Γυμνασίου.

Δήμαρχος

2

Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο 
με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2023-2024 (υπ’ αρ.πρωτ. 
134878/ΓΔ4/31-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Δήμαρχος

3

Λήψη απόφασης συμπληρωματικής κατανομής ποσού 
68.871,54€ από τους ΚΑΠ που αφορά στην κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη 
δαπανών θέρμανσης των σχολείων των σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Πρόεδρος ΔΕΠ

4
Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση της 
Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Πρόεδρος ΕΠΖ

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 τους κάτωθι λόγους:
α) θέμα 1ο – προκειμένου να ανασταλούν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην 
συγχώνευση των τμημάτων της Γ’ τάξης του 4ου Γυμνασίου και να συνεχίσει η 
απρόσκοπτη λειτουργία του.
β) θέμα 2ο –τα αιτήματα της Δ/νσης   Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας πρέπει να 
έχουν αποσταλεί  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ &  ΔΕ Αττικής το αργότερο έως 2/12/2022.
γ) θέμα 3ο – διότι η συμπληρωματική κατανομή αφορά κάλυψη δαπανών θέρμανσης των 
σχολείων (επιδείνωση καιρού).
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δ) θέμα 4ο – προκειμένου να μην καθυστερήσει η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση 
του έργου της «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως 
Γράμμου».

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των 
υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα 
ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  
Θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει το link προκειμένου να συνδεθείτε και να 
συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

https://zoom.us/
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