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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληροφορίες: κα Καφαντάρη
Τηλέφωνο: 210-5537231
e-mail:
ds@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 05/08/2022
Α. Π.: 13453

ΠΡΟΣ: 1. Τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους)

2. Αναπληρωματικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
3. Επικεφαλής των Δημοτικών
Παρατάξεων (βάσει της
υπ.αρ. 374/22 εγκυκλίου ΥΠΕΣ)
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε τακτική « δια περιφοράς» 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 τις υπ.αριθμ.
643/69472/24-9-2021 & 374/39135/30-5-2022 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ , καλείστε σε
τακτική « δια περιφοράς» συνεδρίαση την Τρίτη 9η Αυγούστου 2022, η
οποία θα διεξαχθεί από ώρα 8:00 έως 11:00 με την διαδικασία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου , προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση σύναψης & όρων 2ης τροποποιημένης – παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την
μελέτη: « Mελέτη Αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της
Κάτω Ελευσίνας».
2. Λήψη απόφασης περί 3ης παράτασης που αφορά στην « Μελέτη Αποπεράτωσης
του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας».
3. Λήψη απόφασης περί επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου: «Κατασκευή
πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2020».
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( 1ος ΑΠΕ) για το έργο: «
Aνακατασκευή οδών στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας».
5. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των
ορίων με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογράφησης», σε
οριστικό ανάδοχο.
6. Λήψη απόφασης για την κήρυξη ως εκπτώτου αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή Νέου Χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων
της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας»
7. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
για την δαπάνη με τίτλο: « Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη – Αναβάθμιση
Λογισμικών ( Τεχνική Υπηρεσία, Πρωτόκολλο, PORTAL Δήμου, Κοινωνικό
Παντοπωλείο)».
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8. Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας
Κ.Ε.Δ.Ε. από το Δήμο μας για το μήνα Ιούλιο 2022 του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης.
9. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την με
αριθμ.πρωτ.οικ. 4640/24-3-2022 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ.
16487/27-9-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: « Yπηρεσίες
δικαστικών επιμελητών».
10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 44.550,00 που αφορά στην πραγματοποίηση
δαπάνης επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ελευσίνας.
11. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 90.000,00 που αφορά στην πραγματοποίηση
δαπάνης επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ελευσίνας.
12. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 18.600,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης με
τίτλο: « Διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου».
13. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 252,48 € για την πραγματοποίηση δαπάνης «
Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες έργων ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ» , ορισμός
υπόλογου & έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής λόγω αδυναμίας
έκδοσης κανονικού εντάλματος.
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να χειριστεί τις υποθέσεις
επιβολής δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην εταιρεία «
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. » για τα έτη 2007 & 2008.
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση της
αίτησης αναστολής εκτελέσεως ( ΕΔ 34/22 ) που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας
κατά της υπ.αριθμ.πρωτ. 41048/8-4-2021 απόφασης του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (
Επιτροπή Αναστολών).
16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής που
άσκησαν δώδεκα (12) μόνιμοι υπάλληλοι κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 8202/85-2019).
17. Αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προς το
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος αποστολής της ψήφου σας θα αποστέλλεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ds@elefsina.gr κατά το χρονικό διάστημα της
συνεδρίασης, ήτοι από 8:00 έως 11:00.

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