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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 συνεδρίαση (διά περιφοράς) 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 « διά περιφοράς » συνεδρίαση την  Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 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 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 μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου – Ομάδα Β (ημιφορτηγά 
με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα) , καθώς και 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

2. Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της Δημοτικής Ενότητας 
Μαγούλας.

3. Ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή σύμβασης ηλεκτρονικών συναλλαγών με 
την ALFA BANK.

4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 187,24 € ως επιστροφή χρημάτων η οποία 
υφίσταται λόγω της εκ παραδρομής (από μέρους του οφειλέτη) κατάθεσης 
μεγαλύτερου ποσού από την οφειλή του, σε λογαριασμό του Δήμου Ελευσίνας. 

5. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως 
των αγωγών – προσφυγών της εταιρείας « Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» 
κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το έτος 2016.

6. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΑΚ 1662/30-
10-2020 αίτησης ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά πράξεων του Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας. 
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7. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ 2178/2018 
προσφυγής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ μετά την έκδοση της υπ.αριθμ. 2352/2021 
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

8. Αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προς το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. 

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.

                                                                           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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