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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
   Πληρ.:     κα Καφαντάρη                                                  (με την παράκληση να ενημερω-
   Τηλ:        210-5537231                                                     θεί η υπηρεσία σε περίπτωση
   E-mail:   ds@elefsina.gr                           απουσίας ή κωλύματος)
                                                                                       2.  Αναπληρωματικά μέλη                                                                            

         της Οικονομικής Επιτροπής                                                   
                                                     3.  Επικεφαλής των Δημοτικών 
                                                                                     Παρατάξεων (βάσει της 
                                                                                     υπ.αρ. 374/22 εγκυκλίου ΥΠΕΣ)

   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 , την υπ. αριθμ.374/39135/30-5-2022 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το  ά. 78 του Ν. 4954/2022 , καλείστε σε « διά ζώσης» 
συνεδρίαση την Tρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00, προκειμένου ως αρμόδια 
Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη για την παραλαβή του 2ου Σταδίου – Οριστικής Μελέτης με τίτλο: « 
Eκπόνηση μελετών και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση 
του διατηρητέου συγκροτήματος του κτήματος –Κ.Β. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ- του 
Δήμου Ελευσίνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 10 στο Ο.Τ. 123 για χρήση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων», καθώς και εντολή προς τον ανάδοχο για την 
εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης εφαρμογής και των τευχών 
δημοπράτησης. 

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορούν την διενέργεια του 
ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: « Eπισκευή – 
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2022», καθώς και 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού με τίτλο: « 
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας», βάσει 
του Ν. 4412/2016.

4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.400,00 € που αφορά δαπάνη για οδοιπορικά 
έξοδα, διαμονή και έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης για την συμμετοχή 
υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας, στην 1η Συνάντηση εργασιών Kick off 
Meeting, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο της Ιταλίας από τις 21 έως τις 
24 Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Horizon Europe 
(2021-2027) με τίτλο: “HERITACT- Heritage Activation Through Engaging 
Experiences Towards Sustainable Development», τον ορισμό υπόλογου & 
έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής λόγω αδυναμίας έκδοσης 
κανονικού εντάλματος.
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5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.506,96 € ως επιστροφή χρημάτων  

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με  τον χειρισμό δύο (2) 

υποθέσεων επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία « 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» για το 2ο εξάμηνο του έτους 2020 και το 1ο εξάμηνο του 
έτους 2021. 

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τον χειρισμό δύο (2) 
προσφυγών που άσκησε η εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα 
δημοτικής φορολογίας του έτους 2021 ( ΠΡ 2553/2021 & ΠΡ 6370/2021).

8. Αποδοχή μηνιαίας δωρεάς 24ωρης επιτήρησης των κρίσιμων πληροφοριακών 
συστημάτων του Δήμου Ελευσίνας από την εταιρεία Nisos Advisors.

9. Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία GEOTRANS S.A.» εννέα (9) πλαστικών 
σκυλόσπιτων προς το Δήμο Ελευσίνας.

  

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
                                     ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                         

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