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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
   Πληροφορίες: κα Καφαντάρη                                        (με την παράκληση να ενημερωθεί
   Τηλέφωνο: 210-5537231                                                η υπηρεσία σε περίπτωση
   Fax  :           210-5537220                                               απουσίας ή κωλύματος)                                                                                         
   e-mail:        ds@elefsina.gr                           2. Αναπληρωματικά μέλη 

         της Οικονομικής Επιτροπής                                                   
                            Δήμου Ελευσίνας

   ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση  σε  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, το ά. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της  11ης/3/2020 η οποία κυρώθηκε με το ά. 2 του Ν. 4682/20 (Α’76) &  
ΦΕΚ Α\’55/11-3-2020 , τα υπ.αριθμ. 18318/13-3-2020 & ά. 1 παρ. α’ τηs αριθμ. 40/20 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το ά. 12 του Ν. 1869/20 ΦΕΚ 
καλείστε σε συνεδρίαση « κεκλεισμένων των θυρών » την Τρίτη 20 Ιουλίου 
2021  και ώρα 8:00  , προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα 
παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

1. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2021.
2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά στην διενέργεια του 
ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού « Ασφαλτοστρώσεις 2021» 
καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

3. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: « Παρεμβάσεις σε επικίνδυνα και 
ετοιμόρροπα κτίρια – αποκαταστάσεις» καθώς και  την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου. 

4. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού που αφορά στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:  
«Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων» (Παροχή  Συμβούλου)   
καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

5. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά την διενέργεια του 
ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μελέτη «Σχέδιο βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας  (ΣΒΑΚ) Δήμου Ελευσίνας».

6. Ακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Aνακατασκευή 
χλοοτάπητα – γηπέδου Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας» , δυνάμει των υπ.αριθμ. 
1052 & 1053/2021  αποφάσεων Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ).
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7. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και 
επικείμενων ιδιοκτησίας Φισφή – Σαρλή Ευσταθίας, κληρονομούμενη από την 
Σαρλή Ευαγγελία – Θεοδώρα, για τις ιδιοκτησίες 0102024 (Ο.Τ. 410,411,412) και 
010201 (Ο.Τ. 412) στην περιοχή « Αεροδρόμιο» Ελευσίνας. 

8. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης ανάθεσης – ανάληψης εκπόνησης 
της μελέτης με τίτλο: « Mελέτη οριοθέτηση & διευθέτηση ρέματος Μικρό Κατερίνι 
της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

9. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής του έργου: « 
Eπέκταση υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης αγωγών όμβριων υδάτων στην 
περιοχή του Αεροδρομίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας».

10.Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανακατασκευή οδών στις Δημοτικές Ενότητες 
Ελευσίνας και Μαγούλας».

11.Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά την 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση της έρευνας με τίτλο: «Διερεύνηση 
στρατηγικών για τη μετάβαση ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας».

12.Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 237/2021 προηγούμενης απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά στη συγκρότηση της  Επιτροπής  
Παραλαβής  Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών  για το έτος 2021 βάσει του  Ν. 
4412/2016 ως προς τα αντικείμενα των κωδικών του προϋπολογισμού 25, 30, 
35, 45.

13.Έγκριση έκθεσης πορείας του  έργου: «Επισκευή -Συντήρηση  Δημοτικών 
Κτιρίων  Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2019 »  μηνών  Απριλίου – Μαΐου – 
Ιουνίου  2021,  βάσει του άρθρου 136  παρ. 8  του  Ν.4412/2016.

14.Ορισμός είσπραξης εύλογης αποζημίωσης (σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 259 
το Ν. 3463/06) στο πλαίσιο λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής για 
τη σχολική περίοδο 2021-2022.

15.Πρόσθετη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας (ΕΣΕΠΕΔΕ) ποσού 22.500,00 € σύμφωνα με την 
παρ. 6β του αρ. 113 του Ν1892/1990.

16.Πρόσθετη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας (ΕΣΕΔΕΔΕ) ποσού 22.500,00 € σύμφωνα με την 
παρ. 6β του αρ. 113 του Ν1892/1990.

17.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.700,00 €  για την πραγματοποίηση δαπάνης 
ταχυδρομικών τελών για τις υπηρεσίες του Δήμου, ορισμός υπολόγου & έγκριση 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής λόγω αδυναμίας έκδοσης κανονικού 
εντάλματος. 

                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Δήμαρχο
κ.Γενικό Γραμματέα του Δήμου                                                                           
κ.κ. Αντιδημάρχους
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας
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