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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληροφορίες: κα Καφαντάρη
Τηλέφωνο: 210-5537231
Fax :
210-5537220
e-mail:
ds@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 21/01/2022
Α. Π.: 1147

ΠΡΟΣ: 1. Τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους)

2. Αναπληρωματικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

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 25
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε
απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ( ά. 2 παρ. 11 του Ν.4623/19).
2. Έγκριση σύναψης και αποδοχή των όρων του επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού
559.720,00 € μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων & του Δήμου
Ελευσίνας, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση σχολικών μονάδων και
αθλητικών χώρων του Δήμου Ελευσίνας», ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
3. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την « Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών ( σακούλες απορριμμάτων), σε
οριστικό ανάδοχο.
4. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά τον ανοικτό μειοδοτικό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: « Kατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας
Ελευσίνας 2021» καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 4/2022 πρακτικού (σε συμμόρφωση με την υπ.αριθμ.
1869/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών για την Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: « Προμήθεια ειδών
ατομικής προστασίας – ΜΑΠ (γάντια, άρβυλα, φόρμες, νιτσεράδες, γιλέκα,
αδιάβροχα μπουφάν κλπ)» καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Έγκριση έκθεση πορείας του έργου: « Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου –
Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας Ο.Τ.
422», μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, βάσει του ά. 136 παρ. 8
του Ν. 4412/2016.
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7. Τροποποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Eνεργειακή αναβάθμιση
Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Ελευσίνας».
8. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 και έκθεσης πεπραγμένων του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: « Koινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού κατόπιν τροποποίησης της με
αριθμ.πρωτ.οικ. 5801/24-3-2021 αρχικής σύμβασης για την « Συμπληρωματική
προμήθεια
αναλωσίμων
εκτυπωτών
–
πολυμηχανημάτων»,
με
την
αριθμ.πρωτ.οικ.22610/28-12-2021 σύμβαση τροποποίησης.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την
αριθμ.πρωτ.οικ. 17083/6-10-2021 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ. 16360/210-2020 αρχικής σύμβασης για την « Μίσθωση μηχανημάτων έργου, οχημάτων,
γερανών κλπ» και συγκεκριμένα του τμήματος 3 « Μηχανικό σάρωθρο με
χωρητικότητα κάδου 4 έως 6 m3 ».
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 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.ΘΑ Β’) Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
υπ.αριθμ.πρωτ. 1410/13-6-2018 προσφυγής της εταιρείας κατά της υπ.αριθμ.πρωτ.
Φ.55/16/15-5-2018 έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων του Τμήματος Ελέγχου
Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας.
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 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.ΘΑ Β’) Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
υπ.αριθμ.πρωτ. 1410/13-6-2018 προσφυγής της εταιρείας κατά της υπ.αριθμ.πρωτ.
Φ.55/16/15-5-2018 έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων του Τμήματος Ελέγχου
Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας.
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 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 – Γερμενό Βιλίων Αττικής) του φερόμενου ιδιοκτήτη
κ. Μόρφα Δημήτριου.
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για 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 1869/21 απόφαση της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( ΑΕΠΠ - 6ο κλιμάκιο).
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως που
άσκησε η εταιρεία « TREND CONCEPT INTERNATIONAL S.A.» κατά της με αριθμ.
1869/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( ΑΕΠΠ – 6ο
Κλιμάκιο – ΑΚ 3/3-1-2022).
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16. Αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προς την Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας.
17. Αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ο.Ε. Εμπόριο
Αθλητικών Ειδών SPORTING EVENTS, προς την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Ελευσίνας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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.Γενικό Γραμματέα
κ.κ. Αντιδημάρχους
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας
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