
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 2/12/2022 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 51318 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Πληρ: 

 
Μπότζα Μαρία 

 

τηλ.: 2521350622  
e-mail: gds@dimosdramas.gr   

   

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δια περιφοράς 
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣ Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 

 
Καλείστε να συμμετέχετε στην 29η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω αποστολής ηλεκτρονικού 

μηνύματος στο e-mail: gds@dimosdramas.gr) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2 Δεκεμβρίου 
2022 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 16.00μ.μ. και λήξης 22.30μ.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.  Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον 
κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρμόδιος αρχής 

2.  Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αγωγής χρησικτησίας ενώπιον κάθε 
αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρμόδιος αρχής. 

3.  Έγκριση της με αρ.57/2022 απόφασης της ΔΕΠ περί «Δ΄ Κατανομής δόσης των ΚΑΠ 2022 για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων 

 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 το 1ο θέμα: ώστε να εξελιχθούν εμπρόθεσμα οι σχετικές διαδικασίες και να αποφευχθεί ζημία σε βάρος 
του Δήμου Δράμας. 
για το 2ο  θέμα: ώστε να εξελιχθούν εμπρόθεσμα οι σχετικές διαδικασίες και να αποφευχθεί ζημία σε βάρος 
του Δήμου Δράμας. 
για το 3ο θέμα: προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και αυξημένες υποχρεώσεις των σχολείων 
όσον αφορά τις λειτουργικές τους δαπάνες και κυρίως των δαπανών θέρμανσης 
 
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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