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EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               

   ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             ΠΡΟΣ:  1. Τον κ. Δήμαρχο Ελευσίνας    
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                 2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος                      Ελευσίνας
Πληροφορίες: κα Γραμμάτη                           3. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
Τηλέφωνο: 210-5537219                                   Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας

   Fax:           210-5537220                                4. Την Πρόεδρο του Συμβουλίου 
   e-mail: ds@elefsina.gr                                       Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην  27η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
                  (δια ζώσης συνεδρίαση)»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 
Ν. 4555/18  καλείστε την  Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα  19:00 στην αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε Μαγούλας  Δήμου Ελευσίνας που 
θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-
2021 του ΥΠ.ΕΣ * , για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

1. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2021.

ΤΕΧΝΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

2. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 4 της Δ.Ε. Ελευσίνας του 
Δήμου Ελευσίνας.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

3. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 
δεκαετών προγραμμάτων ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς 2020-2029 & 2021-
2030 του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα

4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ελευσίνας στα σχολικά συμβούλια Α’θμιας & 
Β’θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 -2022.
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5. Παραχώρηση χρήσης των χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου Ελευσίνας για την λειτουργία του 1ου ΚΔΑΠ Ελευσίνας, του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Ελευσίνας για την λειτουργία του 2ου ΚΔΑΠ Ελευσίνας και του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Μαγούλας για την λειτουργία του ΚΔΑΠ Μαγούλας στην ΚΕΔΕ.

6. Παραχώρηση χρήσης α) αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Ελευσίνας και β) της αίθουσας Γυμναστηρίου του 2ου και 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας 
στην Δημοτική Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ελευσίνας 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις της Ακαδημίας Χορογραφίας που 
εντάσσονται στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα της ΠΠΕ.

ΝΟΜΙΚΑ

7. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τη σύνταξη γραπτής 
γνωμοδοτήσεως προς το Δήμο Ελευσίνας σχετικώς με το τέλος χρήσεως υπεδάφους 
κοινοχρήστων χώρων.

8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη αναφορικά με το χειρισμό 
της αίτησης ακύρωσης – αναστολής (αριθμ. καταχ. Ακ1226/13-9-2021) που κατέθεσε 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και του Δήμου Ελευσίνας.

9. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για το χειρισμό της αγωγής 
ΑΓ561/7-9-2021 που κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο Ιωάννης 
Γεωργιάδης.

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

       Η δια ζώσης συνεδρίαση πραγματοποιείται, τηρουμένων όλων των ισχύ υγειονομικών 
      μέτρων, τα οποία αποτυπώνονται στις ΚΥΑ που εκδίδονται. Ειδικότερα:

Η δια ζώσης συνεδρίαση πραγματοποιείται ως εξής:
Με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, 
τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.
Χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για 
πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών 
μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία τους ενός ατόμου 
ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)

      Επισημαίνεται ότι στη δια ζώσης συνεδρίαση (περισσοτέρων από επτά (7) ατόμων) δεν 
     υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μελών τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει το τελευταίο 
     εξάμηνο κατόπιν διαγνωστικού ελέγχου, είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
     κορωνοϊού Covid-19 (rabit test) είτε με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (pcr), είτε, τέλος με 
     αυτοδιαγνωστικό έλεγχο self test), καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό 
     πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την είσοδό τους στο χώρο
     της συνεδρίασης θα πρέπει να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά τους στον Πρόεδρο του
     συλλογικού οργάνου ο οποίος είναι φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του. 
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