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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  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 (ΦΕΚ Α’55/11-3-2020), το ά. 1 παρ. α’ της υπ.αριθμ. 
40/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  καλείστε σε « δια περιφοράς» 
συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 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. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την 
« Συντήρηση – συνδρομές – τεχνική υποστήριξη – αναβάθμιση λογισμικών και 
εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας των ομάδων Α’,Β’,Γ’,Δ’ & Ε’ » σε οριστικούς 
αναδόχους.  

2. Κατάρτιση των όρων της 2ης επαναπροκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την « Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων, Οχημάτων, Γερανών κλπ για τα τμήματα 
1,3 & 6 (Σ)» , προϋπολογισμού δαπάνης 39.029,00 ΦΠΑ 24%.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των  με αριθμ. 984 & 985/2020 αποφάσεων 
Δημάρχου Ελευσίνας για απευθείας αναθέσεις που αφορούν απορρυπαντικές 
υπηρεσίες Ελευσίνας και Μαγούλας προς αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου 
του κορονοϊου (COVID 19) για κατεπείγοντες λόγους. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των με αριθμ. 1014,1015 & 1016/2020 
αποφάσεων Δημάρχου Ελευσίνας για απευθείας αναθέσεις που αφορούν 
προμήθειας εμφιαλωμένων νερών, προμήθειας ειδών καθαριότητας & υπηρεσίες 
απολύμανσης προς αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου του κορονοϊου (COVID 
19) για κατεπείγοντες λόγους. 

5. Eγκριση  έκθεσης πορείας του έργου: « Κατασκευή νέου χώρου Πολιτισμού στο 
Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελλίων της Δ.Ε. Ελευσίνας» μηνών Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020 βάσει του ά. 136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.
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6. Αποδοχές δωρεών από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Μαγούλας κα. Σοφία Στάμου ,  του Αντιπροέδρου κου. Κων/νου Γκίνη και του 
δημοτικού συμβούλου κου. Δημητρίου Παπαγιάνναρου, διατακτικών ποσών 
120,00 €, 150,00 €  & 50,00 € αντιστοίχως,   για αγορά τροφίμων από το 
κρεοπωλείο του Δημητρίου Σκόρδα προς το πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι». 

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