
1

                                                                                                                                                                                                                         
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 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9:00, προκειμένου ως 
αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή και ένταξη του Δήμου Ελευσίνας στο 
πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: « Kατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς –
εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ά. 10 του 
Ν. 4830/2021 .

2. Kατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο « Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, χώρου αναψυχής και πρασίνου, 
αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικής χαράς στην Δημοτική Ενότητα 
Μαγούλας», σε οριστικό ανάδοχο. 

3. Eγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2023 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών που αφορά στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος τηλεματικής για τη 
διαχείριση του στόλου των οχημάτων – μηχανημάτων έργου, μη αυτοκινούμενων 
μηχανημάτων κλπ», καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

4. Ακύρωση της υπ.αριθμ. 758/22 προηγούμενης απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά την έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου :  
«Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 
2022».

5. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή – Συντήρηση 
Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2022».
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6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 
16711/7-10-2022 σύμβαση τροποποίησης  της υπ.αριθμ.πρωτ. 16897/8-10-2020 
αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: « Λοιπές πρόσθετες παροχές ( 
παστεριωμένο γάλα)».

7. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού για ματαίωση 
διαγωνιστικής διαδικασίας.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ.αριθμ. πρωτ.οικ. 
3039/25-2-2022 χρονική παράταση της υπ.αριθμ.πρωτ. 2820/26-2-2019 αρχικής 
σύμβασης για την « Προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της 
υπηρεσίας και συγκεκριμένα για τις ομάδες Α1.1 μέχρι Α1.6 και Α1.8 μέχρι Α1.23 
και Α1.30 (Σ).

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που 
άσκησε ο κ. Αρβανίτης Περικλής κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 1509/13-4-
2021).

10.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό προσφυγής του 
κου. Αντωνίου Κ. Μιλόβα , ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής κατά δύο πράξεων ( 302/22 & 303/22) του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας ( ΠΡ 126546/8-12-2022).

11.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό αγωγής των 
Αντωνίου Ρόκα, Μαρίας Ρήγου και Δημητρίου Ρήγου κατά του Δήμου Ελευσίνας 
( ΑΓ. 69384/22).

12.Αποδοχή χορηγιών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Ελευσίνας.
13.Αποδοχή δωρεάς ενός (1) απινιδωτή από τα Συστεγαζόμενα Φαρμακεία 

Παπανικολάου Παναγιώτη & Παπανικολάου Βασιλίνας, προς την Διεύθυνση 
Καθαριότητος του Δήμου 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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