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

1. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1, 2 & 3/2022 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας 
& Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών από αφορούν 
στην διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων με τίτλο: « Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και 
λαμπτήρων τύπου Led» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

2. Ακύρωση των υπ.αριθμ. 458/22 & 478/22 προηγούμενων αποφάσεων της 
Οικονομική Επιτροπής που αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: « Προμήθεια & τοποθέτηση 
δαπέδων σε αύλειους χώρους σχολικών μονάδων» .

3. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2022 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορά στην 
διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
τίτλο: « Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων σε αύλειους χώρους σχολικών 
μονάδων» .

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία « Αλέξανδρος  Ιωαννίδης» στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του στον ανοικτού ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: « Φύλαξη και 
φιλοξενία αδέσποτων ζώων».

5. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: « Aσφαλτοστρώσεις 2021».
6. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης ( 1ο τρίμηνο) του έργου: « 

Ασφαλτοστρώσεις 2021» .
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7. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης ( 2ο τρίμηνο) του έργου: « 
Aσφαλτοστρώσεις 2021».

8. Χρονική παράταση της υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 17307/18-10-2021 σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ι.Κ.Ε. με 
τίτλο: « Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων δημοτικού ΚΔΑΥ και δαπάνη για 
την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ΚΔΑΥ».

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 με τίτλο: « Συντήρηση οδών στις Δημοτικές Ενότητες 
Ελευσίνας και Μαγούλας ( Αυτεπιστασία) ΟΜΑΔΑ Α’ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ.

10.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε με την 
υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 16142/21-9-2021 χρονική παράταση της αριθμ.πρωτ. 
15332/21-9-2020 αρχικής σύμβασης με τίτλο: « Δαπάνη για εκκενώσεις βόθρων 
δημοτικών κτιρίων».

11.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 643,20 € για την πραγματοποίηση δαπάνης 
εκδήλωσης εορτασμού της Απελευθέρωσης της Πόλης από την Γερμανό-Ιταλική 
κατοχή της περιόδου 1941-1944 .

12.Απαλλαγή υπόλογου του υπ.αριθμ. 1302/22 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 252,48 € , που αφορά στην μεταφορά, μετατροπή και 
αφαίρεση μετρητών ύδατος για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης της Πλατείας 
Ηρώων & Ιεράς Οδού. 

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τον χειρισμό της προσφυγής 
που άσκησε η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. κατά της 
επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2017 και 2018 ( ΠΡ 8166/5-9-
2018).

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής που 
άσκησαν τριάντα τρεις (33) εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας ( ΓΑΚ 
6851/2022).

                                                                         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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