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

1. Έγκριση τροποποίησης της αρχικής τεχνικής λύσης που περιγραφόταν στο 
τεύχος Τ1 « Τεχνική Περιγραφή» της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης « 
Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Ελευσίνας» για την αντιμετώπιση των εισερχομένων 
υδάτων από τους γειτονικούς πεζόδρομους που καταλήγουν στην πλατεία.

2. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο: « Kατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 
2021», σε οριστικό ανάδοχο.

3. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: « Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων σε 
αύλειους χώρους σχολικών μονάδων» , σε οριστικό ανάδοχo.

4. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο: « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας – ΜΑΠ», σε οριστικό ανάδοχο. 

5. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά στην διενέργεια του 
ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Aνάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων, χώρου αναψυχής και πρασίνου, αθλητικών 
εγκαταστάσεων και παιδικής χαράς στην Δημοτική Ενότητα  Μαγούλας», καθώς 
και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6. Λήψη απόφασης για την παράταση (4η ) της μελέτης με τίτλο: « Mελέτη 
αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας». 
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7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την δαπάνη με τίτλο: « 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας » για τις ανάγκες των 
δράσεων της ΚΕΔΕ για τα έτη 2023 & 2024, συνολικού προϋπολογισμού 
34.163,84 € με ΦΠΑ 6% & 24%.

8. Τροποποίηση (4η) του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία: « Koινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» έτους 2022.

9. Αναμόρφωση (6η ) προϋπολογισμού ο.ε. 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: « 
Koινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

10.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 και της έκθεσης πεπραγμένων 
του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

11.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « 
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –ΕΣΕΠΕ-».

12.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία « 
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –ΕΣΕΔΕ-».

13.Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης των ΝΠΔΔ του Δήμου Ελευσίνας με την 
επωνυμία « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΕΣΕΠΕΔΕ 
- & Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΕΣΕΔΕΔΕ-, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4555/18 & 4625/19.

14.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τον χειρισμό της προσφυγής 
που άσκησε η κα. Σκόρδα Ασημίνα κατά του Δήμου Ελευσίνας ( ΠΡ 5568/6-10-
2020).

15.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να χειριστεί την υπόθεση 
επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία « Οργανισμός Λιμένος 
Ελευσίνας Α.Ε.» για το έτος 2016 ( ΕΦ 3605/2021, ΕΦ 357/2022).

16.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τον χειρισμό δύο υποθέσεων 
προσφυγών της εταιρείας « Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της 
επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το έτος 2019 ( ΠΡ 756/2019, ΠΡ 
7378/2019 & κατά χωρισμόν δικογράφων ( ΠΡ 3650/2022, ΠΡ 4316/2022).

17.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση μίας 
εφέσεως του Δήμου Ελευσίνας και μίας εφέσεως της εταιρείας « Οργανισμός 
Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» επί υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων και τελών 
στην ως άνω εταιρεία για το έτος 2018 ( ΕΦ 1352/2022, ΕΦ1351/2022).

18.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν 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).

19.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης με 
τίτλο: « Δαπάνη για την δημιουργία ( site) τουριστικού περιεχομένου για το Δήμο 
Ελευσίνας.

20.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.350,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης με 
τίτλο: « Δαπάνη διαδικτυακής διαφήμισης, προωθητικού υλικού και δράσεων για 
την τουριστική προβολή του Δήμου Ελευσίνας».
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21.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.962,71 € για την πραγματοποίηση δαπάνης με 
τίτλο: « Δαπάνη διαδικτυακής διαφήμισης, προωθητικού υλικού και δράσεων για 
την τουριστική προβολή του Δήμου Ελευσίνας ».

22.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.510,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης με 
τίτλο: « Δαπάνες δημιουργίας γραπτού κειμένου για τις ανάγκες της τουριστικής 
προβολής του Δήμου Ελευσίνας».

23.Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ευάγγελου Λιάσκου επί της οδού Ι. 
Αγάθου 53 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων 
και λαμπτήρων τύπου Led.

                                                                                      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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