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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  26η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
                  (Μεικτή 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  Πέμπτη  7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα  20:30 στην αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί μεικτή συνεδρίαση 
(δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), 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:

Π.Π.Ε. - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

1. Αποδοχή παραιτήσεως  του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας 
Συμβούλου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
Ελευσίνας, με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023» κας Μαρίας Παναγίδου.

2. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023».

3. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει 
στη  Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας Ελευσίνας, με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής.

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

5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του ανοικτού γηπέδου που βρίσκεται 
εντός του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στον Όμιλο 
Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας.
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6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ 
ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας για τις ανάγκες των Αθλητικών και Καλλιτεχνικών τμημάτων 
του ως εξής: α) της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας 
και β) της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας 
για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των 
τμημάτων του ΠΑΚΠΠΑ.

7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στο Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας ανά 
δεκαπενθήμερο.

ΝΟΜΙΚΑ

8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου αναφορικά με το χειρισμό 
της ΠΡ 9597/7-6-2019 προσφυγής που άσκησε η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ κατά του Δήμου 
Ελευσίνας.

9. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου αναφορικά με το χειρισμό 
της ΠΡ 7507/2018 προσφυγής που άσκησε η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ κατά του Δήμου 
Ελευσίνας
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

       Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των ισχύ 
      υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:
Περισσότερα από επτά (7) άτομα, 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)
Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης. 

 

      Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του
     συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην συνεδρίαση, δηλαδή είτε
     δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης έως την  12η μεσημβρινή της ημέρας διεξαγωγής της
     συνεδρίασης.
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