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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 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 
643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ καλείστε σε « διά ζώσης» συνεδρίαση την Τρίτη 7 
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε 
απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

1. Έγκριση των όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Ελευσίνας για το έργο: «Αντικατάσταση 
πλαστικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου στο Ο.Τ. 258 του Δήμου Ελευσίνας στο 
Νομό Αττικής.

2. Eγκριση του Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ( ΤΑΠΕ) του έργου: « Κατασκευή 
πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2020».

3. Έγκριση έκθεση πορείας του έργου: « Kατασκευή Πλατειών» μηνών Ιουλίου – 
Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2021, βάσει του άρθρου 136 παρ. 8 του Ν. 
4412/2016.

4. Έγκριση έκθεση πορείας του έργου: « Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ» μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – 
Σεπτεμβρίου 2021, βάσει του άρθρου 136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση έκθεση πορείας του έργου: « Kατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής 
Ενότητας Ελευσίνας 2020».

6. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1 & 2/2021 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορούν 
στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: 
« Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας» καθώς και 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 
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7. Kαθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης του Δημοτικού Νεκροταφείου για το 

οικονομικό έτος 2022 (σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4795/21).
8. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: « 

Kοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας» έτους 2021.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2021 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: « 

Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας» .
10.Χρονική παράταση  της  αριθ. πρωτ. οικ.21919/ 28-12-2020   σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Ελευσίνας και του κ. Στούμπο Κων/νο, νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας « Ι ΚΤΕΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ με τίτλο:  «Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο 
οχημάτων ( πρώην Κ.Τ.Ε.Ο.) και έκδοση κάρτας  καυσαερίων ».

11.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την 
αριθμ.πρωτ.οικ. 14617/23-8-2021 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ.οικ. 
9363/26-5-2021 αρχικής σύμβαση για την δαπάνη με τίτλο: « Προμήθεια 
δίκυκλης μοτοσικλέτας για την Δημοτική Αστυνομία».

12.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που 
άσκησε η κα. Τσούλφα Αννα και αφορά απόφαση επιβολής προστίμου του 
Δήμου Ελευσίνας ( ΠΡ 8516/19-9-2018).

13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την προσφυγή της “ 
PRIVATSEA MARINE SERVICES ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά 
του Δήμου Ελευσίνας ( ΠΡ 1325/30-12-2020) με αίτημα να της επιστραφούν 
662.465,86 € , λόγω εσφαλμένης υπαγωγής της σε κατηγορία δημοτικών τελών. 

14.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τοποθέτησης ενός 
(1) σύνθετου οργάνου στην παιδική χαρά ΑΜΕΑ του Δήμου μας καθώς και 
δάπεδο ασφαλείας προς αντικατάσταση φθαρμένου που βρίσκεται στη 
γειτνιάζουσα περιοχή της.

                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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).

                                                                         

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