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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95  του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄)και τις  
διατάξεις του άρθρου 10 παρ 1 της ΠΝΠ 55/11-3-2020  σας  προσκαλούμε σε   
συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου  τη Δευτέρα   17/1/2022 και ώρα  11.00-
12.00  προκειμένου να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα: 
 
ΘΕΜΑ1Ο:    Λήψη απόφασης για   αποστολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού  με 
σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  στο  Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ,   έτους 2022 ,βάσει 
εγγράφου του Υπουργείου  Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2022» 
 
ΘΕΜΑ 2Ο:    Λήψη απόφασης για   αποστολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού   με 
σύμβαση μίσθωσης έργου   στο  Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ,   έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 
αντιτίμου βάσει εγγράφου του Υπουργείου  Εσωτερικών σχετικά με τον 
προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022»  
 
ΘΕΜΑ  3ο : «Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου της πάγιας  προκαταβολής 
οικον. Έτους   2021  ». 
 
ΘΕΜΑ  4ο: «Λήψη  απόφασης   που  αφορά  την  ανάθεση    σε  Δικηγόρο   να    
παραστεί και  να  εκπροσωπήσει   το  Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κ.Α.Π.ΠΑ. Γλυφάδας     
ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  σε  απόκρουση της  συζήτησης της  
έφεσης των Γεωργιάδου Αναστασίας και λοιπών 17  κατά  του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΠΑ  
ΔΗΜΟΥ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ». 
 
ΘΕΜΑ  5ο: «Λήψη  απόφασης   που  αφορά  την  ανάθεση    σε  Δικηγόρο   να    
Παραστεί και  να  εκπροσωπήσει   το  Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κ.Α.Π.ΠΑ. Γλυφάδας    
ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  σε  απόκρουση της  συζήτησης της 
αγωγής της Γκλίνκα Μπεάτας –Ιβόνας   κατά  του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ». 
 
ΘΕΜΑ  6ο: «Λήψη  απόφασης  για έγκριση  δαπανών  και διάθεση  πιστώσεων που                
αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την       
έναρξη του  οικονομικού έτους  και  διάθεση    αυτών»         

 
 
ΘΕΜΑ    7ο  : " Λήψη απόφασης  για έγκριση της  με αρ. 1/2022 Απόφασης  
Προέδρου που αφορά την ανάθεση σε δικηγόρο   για κατάθεση αποκοπής και αίτησης 
αναστολής διαταγής πληρωμής   » . 
 
ΘΕΜΑ  8ο: «Λήψη  απόφασης   που  αφορά  την  ανάθεση    σε  Δικηγόρο   να    



Παραστεί και  να  εκπροσωπήσει   το  Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κ.Α.Π.ΠΑ. Γλυφάδας    
ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  σε  απόκρουση της  συζήτησης της 
κλήσης της Αγέεβα Άννας και λοιπών 38    κατά  του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ». 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης  για την έγκριση  ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων 
ΚΑΠΠΑ οικ. Έτους 2020 
 
 
ΘΕΜΑ  10ο: «Επί αιτήσεως Γκουβέλη Ευγενίας κλάδου ΔΕ Β. 
Βρεφονηπιοκόμων  για πρακτική άσκηση στους παιδικούς σταθμούς 
Γλυφάδας»  
 
 

 
Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
      ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 

 


