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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε στην 3η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα γίνει δια
περιφοράς, σήμερα την 3η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:30 μ.μ.
έως 14.00 μ.μ. για τη λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018 και των τροποποιήσεων του
Συγκεκριμένα, καλείστε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της
Συνεδρίασης, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση mayor@acharnes.gr,
περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος), ως και περί τις τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να
συμπεριληφθούν στα πρακτικά της Συνεδρίασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η Συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το
άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), κυρωθείσας με το άρθρο 2
του Ν. 4682/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και με το με αρ. πρωτ.
18318/2020 & με το αρ. πρωτ. 89867/2021, έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Συνεδρίαση είναι Έκτακτη λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πέμπτη 03/02/2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
1. «Επέκταση 12 μηνών του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών , σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του Υπουργείου
Εργασίας»

2. «Παράταση συμβάσεων προσωπικού τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
έως και 3 Απριλίου 2022, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που
προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 3/8/2021 στην περιοχή
του Δήμου Αχαρνών»

3.«Παράταση συμβάσεων προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, έως και 3
Απριλίου 2022, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που
προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 3/8/2021 στην περιοχή
του Δήμου Αχαρνών.»
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