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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 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00, προκειμένου ως αρμόδια 
Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2022 Δήμου Ελευσίνας. 
2. Αναμόρφωση (2η) δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
3. Έγκριση ή μη παραλαβής Α’ Φάσης μελέτης με τίτλο: « Mελέτη για τη δημιουργία 

Τοπικής Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Ελευσίνας».
4. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: « 

Yπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας ( 
Σ.Α.Π) στο Δήμο Ελευσίνας».

5. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: « 
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των Δράσεων 
Μικροκινητικότητας του Δήμου Ελευσίνας».

6. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: « 
Mελέτη για την στατική ενίσχυση και τις εργασίες συντήρησης του 
χαρακτηρισμένου ως νεότερου μνημείου ρολογιού της πόλης».

7. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: « 
Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την 
εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ( Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου 
Ελευσίνας. 

8. Ορισμός Συμβολαιογράφων για τη σύνταξη δανειστικών συμβολαίων μεταξύ του 
Δήμου Ελευσίνας   και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη 
χορήγηση τοκοχρεολυτικών δανείων, χορηγούμενων από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση  έργων.  
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9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό τεσσάρων (4) 
προσφυγών της εταιρείας « Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της 
επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα του 2020 
( ΠΡ 6412/2020, ΠΡ 7425/2020 και κατά χωρισμών δικογράφων ΠΡ 199/2023, 
ΠΡ 200/2023).

10.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της απαλλοτριωτικής 
διαδικασίας υπέρ του Δήμου για την απόκτηση ακινήτων επί των Ο.Τ. 58-74 της 
Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

                                                                                                   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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