
 

 
 
    Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου». 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε στην έκτακτη δημόσια 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος Μάνδρας τη Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00 για 
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα: 
 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της τροποποίησης ή μη, της 143/2017 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της τροποποίησης ή μη του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της απασχόλησης ή μη, με νέες συμβάσεις, 
μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση 
όχι πέραν της 31.3.2018 σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 24 του ν 4479/2017, του προσωπικού που προσλήφθηκε στο Δήμο με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας 
και παρείχε τις υπηρεσίες του την 7/6/2017. 

3. Συζήτηση και λήψης απόφασης περί έγκρισης ή μη της απόφασης του ΝΠΔΔ 
ΔΟΚΑΠ περί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
ΝΠΔΔ και σύσταση νέων θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 
4479/2017 . 

4. Συζήτηση και λήψης απόφασης περί έγκρισης ή μη της απόφασης του ΝΠΔΔ 
ΔΟΚΑΠ περί της απασχόλησης με νέες συμβάσεις του προσωπικού που είχε 
προσληφθεί στο ΝΠΔΔ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, 
κατηγορίας ΥΕ Καθαριότητας και παρείχε τις υπηρεσίες του την 7/6/2017  μέχρι 
την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της 31.3.2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. 

H συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ύπαρξης ημερομηνιών 
 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                       
                                                         
                               ΣΤΑΘΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ 
 

Κοινοποίηση: 
1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
2. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 
3. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
4. Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
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                       Αριθμ. Πρωτ.14989 
 
                       
                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                      
Ταχ. Δ.νση:        Νικ. Ρόκα 45  
Ταχ.Κωδ            196.00 
Πληροφορίες     Στάθη-Οικονόμου Ερασμία   
Τηλέφωνο:         2132014934                  
ΦΑΞ:                  2105555880 

Email: proedros@mandras-eidyllias.gr                                                                                                  
URL: www.mandras-eidyllias.gr 

 ΠΡΟΣ: Τη Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους 
 


