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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  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, 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 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του 
ΥΠΕΣ καλείστε σε « διά ζώσης» συνεδρίαση την Tρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και 
ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  
θέματα  της ημερήσιας διάταξης:   

1. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο: « Συντήρηση – επισκευή κοινοχρήστων χώρων – 
πλατειών», σε οριστικό ανάδοχο. 

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 (τροποποιημένου) πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1547/21 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που αφορά τον ανοικτό μειοδοτικό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό « Ασφαλτοστρώσεις 2021».

3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης της 
οικονομικής προσφοράς που αφορά στην εξέλιξη του διαγωνισμού με τίτλο: « 
Eκπόνηση μελετών και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση 
του διατηρητέου συγκροτήματος του κτήματος «Κ.Β. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ» του 
Δήμου Ελευσίνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 10 στο Ο.Τ. 123 για χρήση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

4. Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού – Αθλητισμού – 
Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας .

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – 
Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας ,  ο.ε. 2021.

6. Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας 
Κ.Ε.Δ.Ε. από το Δήμο μας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης. 
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7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/16 , σύμφωνα με 
την υπ.αριθμ. 45/21 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την 
αριθμ.πρωτ.οικ. 12980/21-7-2021 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ.οικ. 
11805/21-7-2020 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: « Παροχή 
υπηρεσίας για εναλλακτική διαχείριση υλικών δομικών κατασκευών που 
περιέχουν αμίαντο».

9. Διαγραφή οφειλών αποβιώσαντος δημότη μας . 
10.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της αίτησης 

ακύρωσης αναστολής ( αριθμ.καταχ. ΑΚ 1226/13-9-2021) που κατέθεσε ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η « ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-» κατά της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.) και του Δήμου Ελευσίνας. 

11.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής με (ΑΓ 561/7-9-
2021) που κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο Ιωάννης 
Γεωργιάδης.

12.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προς το Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας.

13.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία TRAPP ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ company – 
Eταιρεία Γενικών Απολυμάνσεων - προς το Δήμο Ελευσίνας .

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ το 
συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του στο χώρο 
συνεδρίασης με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε 
ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5 m).

                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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



3


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Ελευσίνας, 08/10/2021
Α. Π.: 17324
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


