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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  3η   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  26  Ιανουαρίου 2022 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 – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

1. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της ανώνυμης οδού πλάτους 6,00 μ. που ξεκινάει από 
την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και καταλήγει εντός του Ο.Τ. 72 της Δημοτικής Ενότητας 
Μαγούλας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - Αρμόδια Αντιδ/χος κα Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη

2. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή την μίσθωση 
ή αγορά πραγμάτων κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2022 (αρ. 7 του Π.Δ. 
270/81).

3. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή την μίσθωση 
ή αγορά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2022 (αρ. 1 του Π.Δ. 
270/81). 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς)

4. Γνωμοδότηση επί της Αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την επέκταση 
των εγκαταστάσεων της «Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ-ΓΑΕ) 
στη θέση «Πλακωτό» Δ.Ε. Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
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5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των 
εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης που υπάγεται στην διαδικασία του Οργανισμού 
Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. 

ΝΟΜΙΚΑ

6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας  «Σαμπάνης & Συνεργάτες» αναφορικά 
με το χειρισμό της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. ΠΡ 608/13-6-2019 προσφυγής της 
εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

7. Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας  «Σαμπάνης & Συνεργάτες» αναφορικά 
με το χειρισμό της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2314/2021 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορά την υπ’ αριθμ. ΠΡ1173/2019 προσφυγή 
της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για την άσκηση Έφεσης κατά 
της υπ’ αριθμ. 12870/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της 
προσφυγής (ΠΡ1315/2017) που άσκησε ο κ. Παυλόπουλος Παναγιώτης κατά του 
Δήμου Ελευσίνας.

9. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της πρώτης 
υπόθεσης της εταιρείας «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», σχετικά 
με την εκ νέου εξέταση και αποδοχή από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’) Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 1410/13-6-2018 προσφυγής της εταιρείας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Φ55/16/15-5-2018 έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετων του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών 
της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ 1475/2021).

10.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της δεύτερης 
υπόθεσης της εταιρείας «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», σχετικά 
με την εκ νέου εξέταση και αποδοχή από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’) Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 1410/13-6-2018 προσφυγής της εταιρείας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Φ55/16/15-5-2018 έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετων του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών 
της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας.

11.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για τη σύνταξη γραπτής 
γνωμοδοτήσεως προς το Δήμο Ελευσίνας σχετικά με το εάν η Υπηρεσία Δόμησης 
(Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Ελευσίνας νομιμοποιείται να προβεί στον 
έλεγχο της με Α/Α 2466041/3-4-2014 Δήλωσης Υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 
αυθαίρετης κατασκευής στεγασμένου χώρου (94,43 τ.μ. εντός ζώνης παραλίας και 
κοινόχρηστου χώρου, επί της παραλιακής οδού του Πόρτο – Γερμενού Βιλίων Αττικής) 
του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Μόρφα Δημητρίου.

12.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη αναφορικά με το χειρισμό 
της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε η εταιρεία «TREND CONCEPT 
INTERNASIONAL SA» κατά της με αριθμό 1869/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ, 6ο Κλιμάκιο) (ΑΚ3/3-1-2022).
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13.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη αναφορικά με το χειρισμό 
της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο: «CONIK A.E.» κατά της με αριθμό 
1869/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ, 6ο 
Κλιμάκιο) (ΑΚ3/3-1-2022).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 ΠΑΥΛΟΣ  Γ.  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

       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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