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EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
   ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                        
   ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                          ΠΡΟΣ: 1. Τακτικά μέλη της Οικονομικής 
   Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος                                  Επιτροπής
   Πληροφορίες: κα Καφαντάρη                                        (με την παράκληση να ενημερωθεί
   Τηλέφωνο: 210-5537231                                                η υπηρεσία σε περίπτωση
   Fax  :           210-5537220                                               απουσίας ή κωλύματος)                                                                                         
   e-mail:        ds@elefsina.gr                           2. Αναπληρωματικά μέλη 

         της Οικονομικής Επιτροπής                                                   
                            Δήμου Ελευσίνας

   ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση  σε  τακτική « δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής
                   Επιτροπής»

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  όπως αυτό 
αντικαθίσταται  με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 
643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ καλείστε σε « διά ζώσης» συνεδρίαση την Τρίτη 23 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε 
απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

1. Eγκριση της υπ.αριθμ. 18/2021 τεχνικής μελέτης για το έργο: «Eπισκευή του 
συνθετικού τάπητα ( ταρτάν) του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας « Κοσμάς 
Παπανικολάου», προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € ( 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) καθώς και την υποβολή της για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης , σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 
136/21 πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού εμπλεκομένων 
φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Λήψη απόφασης επί της από 19/11/2021 γνωμοδότησης της κας. Αγγελικής 
Χαροκόπου δικηγόρου για τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης του «Έργου 
διασύνδεσης του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το 
Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος, Αττικής – 
Κρήτης».

3. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας επί μιας υποθέσεως επιβολής δημοτικών 
τελών στην εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

4. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της υπόθεσης 
επιβολής τέλους ακίνητης περιουσίας στην εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.» για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ( ΠΡ 6155/2018).
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5. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό μιας προσφυγής 
της εταιρείας « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής 
δημοτικών φόρων και τελών για το χρονικό διάστημα από 27/4/18 έως 29/5/2018 
(ΠΡ 6266/2018).

6. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την προσφυγή του ΚΑΜΜΑ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατά του Δήμου Ελευσίνας που αφορά δημοτική φορολογία ( ΠΡ 
7397/26-7-2018).

7. Λήψη απόφασης για την συνέχιση της διάθεσης Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου από 
την εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για χρήση των αναγκών του προγράμματος « Βοήθεια 
στο Σπίτι» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του 
Δήμου μας , έως την 9η Νοεμβρίου 2022.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την 
αριθμ.πρωτ.οικ. 17083/6-10-2021 αρχικής σύμβασης για την « Μίσθωση 
μηχανημάτων έργου, οχημάτων, γερανών κλπ» και συγκεκριμένα του τμήματος 3 
« Μηχανικό Σάρωθρο με χωρητικότητα κάδου 4 έως 6 m3 ». 

                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ το 
συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του στο χώρο 
συνεδρίασης με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε 
ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5 m).

                                                                         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Δήμαρχο
κ.Γενικό Γραμματέα του Δήμου                                                                           
κ.κ. Αντιδημάρχους
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας
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