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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 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9:00, προκειμένου ως 
αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης :

1. Αναμόρφωση (4η) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2022.
2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ύψους 120.000,00 € του 

Προγράμματος  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” που αφορά στην «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 
εξοπλισμού».

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022 , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 25  του Ν. 4829/2021.

4. Λήψη απόφασης περί επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος  του έργου με τίτλο: « 
Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 
2019».

5. Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης (2η δόση) ποσού 1.000.000,00 € του ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού, Αθλητισμού , Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής 
Ελευσίνας από τον Δήμο Ελευσίνας. 

6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν με την υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 
3039/25-2-2022 χρονική παράταση της υπ.αριθμ.πρωτ. 2820/26-2-2019 αρχικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. με 
τίτλο: « 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)».
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7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το χειρισμό δύο (2) προσφυγών της 
εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών 
φόρων και τελών για το έτος 2018 ( ΠΡ 3951/2018 & 4803/2018).

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση της 
εφέσεως που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της με αριθμό Α841/2021 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία) και 
κατά του κ. Κων/νου Σύριου του Δημητρίου.

                                                                         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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