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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                                                   
                          

   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 Tρίτη 17 
Mαϊου 2022 και ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση 
στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης περί χρήση εσόδων από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη 
και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών ( σύμφωνα με το άρθρο 
τριακοστό του  Ν. 4917/22).

2. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022.
3. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1 & 2/22 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορούν 
στην διενέργεια του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων με τίτλο: « Προμήθεια ηλεκτροκίνητων σαρώθρων πεζού χειριστή» καθώς 
και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

4. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
« Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Ελευσίνας», 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 « Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές 
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

5. Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Φυσικό Περιβάλλον & 
Καινοτόμες Δράσεις 2022» με συντονιστή δικαιούχο το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. 

6. Eγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: « 
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2019».

7. Χρονική παράταση (1η ) της υπ.αριθμ.πρωτ. 19341/11-11-2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ που 
αφορά στην εκτέλεση του έργου: « Διανοίξεις δρόμων και κατασκευή 
πεζοδρομίων στην πολεοδομική ενότητα Αεροδρομίου».

8. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με 
αριθμ.πρωτ.οικ. 16561/28-9-2021 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ.οικ. 
7834/28-4-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ που 
αφορά στην «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, 
υποομάδα Β3».
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9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την 
υπ.αριθμ. πρωτ.οικ. 3907/11-3-2022 χρονική παράταση της υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 
4978/11-3-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας 
ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. που αφορά στην « Συντήρηση οδών στις Δημοτικές Ενότητες 
Ελευσίνας και Μαγούλας ( αυτεπιστασία) Ομάδα Α’ – Ασφαλτόμιγμα-».

10.Λήψη απόφασης για τον ορισμό είσπραξης εύλογης αποζημίωσης (σύμφωνα με 
τις διατάξεις των Ν. 3463/03 & 4623/19) για την πραγματοποίηση παιδικών πάρτι 
στο πλαίσιο λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

11.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που 
άσκησε η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. κατά της επιβολής 
δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών ετών 2018 και 2019 ( ΠΡ 15441/29-11-
2019).

12.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που 
άσκησε η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. κατά της επιβολής 
δημοτικών τελών περιόδου 24-10-2019 έως 24-11-2019  και 1-11-2019 έως 30-
11-2019 (ΠΡ 16552/27-12-2019).

13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που 
άσκησε η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. κατά της επιβολής 
τελών καθαριότητας και φωτισμού περιόδου 22-11-2012 έως 31-7-2014 ( ΠΡ 
16554/27-12-2019).

14.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το χειρισμό της προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε. 
κατά της εγγραφής της στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου Ελευσίνας για τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού του Β’ Εξαμήνου έτους 2014 ( ΠΡ 15268/25-11-
2019).

15.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το χειρισμό  της προσφυγής της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας, αναφορικά με τα τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού του Β’ Εξαμήνου έτους 2019 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών ( ΠΡ 14966/14-11-2019).

16.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την ανακοπή ΚΕΔΕ της 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ κατά του Δήμου Ελευσίνας ( ΑΚ 577/2021).

17.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση της 
έφεσης ΕΦ 963/2021 που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της εταιρείας ΟΛΕ 
Α.Ε.

18.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση των 
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν, αφ’ ενός,  τρεις (3) εργαζόμενες 
του Δήμου Ελευσίνας του Προγράμματος – Βοήθεια στο Σπίτι - και, αφ’ ετέρου, 
είκοσι πέντε (25) εργαζομένων στον Τομέα Καθαριότητας, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του 
Δήμου Ελευσίνας, προκειμένου να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση της 
εργασιακής τους σχέσης (ΓΑΚ: 3887/2022 και ΓΑΚ: 3886/2022).

                                                                         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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