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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  32η   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  Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα  19:00 
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:

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Αθ. Μαυρογιάννης,  Ν. Βιλλιώτης

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού 
ο.ε. 2021.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ο.ε. 2022.

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε – Πρόεδρος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

3. Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για παραχώρηση 
πλατείας Ηρώων & πλατείας Λαού για τις ανάγκες διακόσμησης ενόψει των 
Χριστουγέννων.

Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Σ.Ε.Π.Ε. – Πρόεδρος κα Στέλλα Κάβουρα

4. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ελευσίνας».

ΓΕΝΙΚΑ 

5. Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 179/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
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6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη έκδοσης συγγράμματος του Πανελευσινιακού  
Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης 2004 – 2021 με τίτλο: «Η Ιστορία όπως την 
Έζησα»

ΝΟΜΙΚΑ

7. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αουρέλιας Στερκούδη αναφορικά με την ανακοπή 
ΚΕΔΕ που άσκησε ο Κυρίτσης Χριστόδουλος και αφορά Πράξη ταμειακής βεβαίωσης – 
ατομική ειδοποίηση (ΑΚ8460/17-9-2018).

8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ευαγγελίας Ζωγράφου – Μπάρδη για το χειρισμό 
της προσφυγής που άσκησε ο Βασιλάκης Χριστόφορος και αφορά την Δημοτικής 
φορολογία (ΠΡ1383/15-2-2017).

9. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη  για το χειρισμό της αιτήσεως 
που άσκησαν οι Παππά Αθηνά, Παππά Ιωάννα, και Παππά Καλυψώ ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης της Διοίκησης 
προς την υπ’ αριθμ. 9732/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. 
πρωτ. ΣΔ5310/5-10-2021). 

10.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη αναφορικά με το χειρισμό 
της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησαν οι Σουσάνης Αναστάσιος Κ. και Σουσάνης 
Ηλίας Κ. κατά της από 28-6-2018 απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε.Δ.Α. και αφορά 
αυθαίρετη κατασκευή (στέγαστρο καταστήματος ιδιοκτησίας των αιτούντων) που 
βρίσκεται εντός οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας (ΑΚ1720/31-
10-2018).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

       Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι  
      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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