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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 30 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε 
απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

1. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2021.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2021 του « Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής 
Δήμου Ελευσίνας ΠΑΚΠΠΑ».

3. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2021.
4. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2021.
5. Κατάρτιση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση 

ακινήτου με σκοπό την υλοποίηση συνεδριακών ή μικτών εκδηλώσεων του 
Δήμου Ελευσίνας. 

6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.954,80 €  για την πραγματοποίηση δαπάνης με 
σκοπό την διοργάνωση ημερίδας με θέμα : « H επιβράβευση της προσπάθειας 
μέσα από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

7. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων και δικαιωμάτων.
8. Διαγραφή οφειλών αποβιώσαντος συμπολίτη μας. 
9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την 

αριθμ.πρωτ.οικ. 13455/29-7-2021 χρονική παράταση των με αρ.πρωτ.οικ. 
4676/5-3-21 και 11517/29-7-19 συμβάσεων για την « Εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων Α.Ε.Κ. (Σ)».

10.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών κατόπιν αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής περί ακύρωσης διακηρύξεων και άγονων διαγωνισμών.

11.Απαλλαγή υπόλογου.
12.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ανακοπής 

ΚΕΔΕ που άσκησε ο Κυρίτσης Χριστόδουλος και αφορά πράξη ταμειακής 
βεβαίωσης – ατομική ειδοποίηση. 
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13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου της αιτήσεως για τον έλεγχο συμμόρφωσης της Διοίκησης προς 
την υπ.αριθμ. Α 9732/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 
που άσκησαν οι κ.κ Παππά Αθηνά, Παππά Ιωάννα και Παππά Καλυψώ.

14.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση της προσφυγής ( ΠΡ 
1383/15-2-2017) που άσκησε ο Βασιλειάδης Χριστόφορος ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά τη δημοτική φορολογία. 

15.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της αιτήσεως 
ακυρώσεων που άσκησαν οι κ.κ. Σουσάνης Αναστάσιος Κ. & Σουσάνης Ηλίας Κ. 
κατά της από 28-6-2018 απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ Π.Ε.Δ.Α και αφορά αυθαίρετη 
κατασκευή ( στέγαστρο καταστήματος ιδιοκτησίας των αιτούντων), που βρίσκεται 
εντός οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας ( ΑΚ 1720/31-
10-2018).

                                                                               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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