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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  29η   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 20 Οκτωβρίου 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:

1. Συζήτηση – Ενημέρωση για το Καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο: «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α.». (εισηγητής 
κ. Βιλλιώτης).

2. Ενημέρωση – Παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο ολοκληρωμένης 
προσβασιμότητας και παρεμβάσεων για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του 
ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
Ευρώπης 2021». (εισηγητής ο κ. Μαυρογιάννης)

3. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τον Ταμειακό Απολογισμό ο.ε. 2020 του Δήμου 
Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Βιλλιώτης).

4. Επί αιτήματος Τομεακής Οργάνωσης Βορειοδυτικής Αττικής ΚΚΕ για παραχώρηση 
του Εσωτερικού χώρου της Ελαιουργικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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       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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