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         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  καλείστε σε συνεδρίαση την  Τετάρτη 
5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, 
προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:   

1. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 6/2020 πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορά στην 
διενέργεια του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής & καθαριότητας του ΝΠΔΔ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.»

2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου της ομάδας Α2 « Συντήρηση 
ελαστικών » του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για – εργασίες συντήρησης 
επισκευής με προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, των οχημάτων 
δικύκλων, μηχανημάτων έργου και μη αυτοκινούμενων οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Ελευσίνας ( περιλαμβάνονται εργασίες με προμήθεια 
των απαραίτητων ανταλλακτικών για φανοποιεία, επισκευές ελαστικών, 
ταχογράφων κλπ).

3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 184,89 
€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε εταιρεία. 

4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.546,00 € που αφορά τον 
δημοτικό φωτισμό πέριξ του 1ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας επί της 
οδού Δήμητρας της Δ.Ε. Μαγούλας.  

5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 74,94 € που αφορά την 
επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην συμβολή των οδών Σκιαδά και 
Γεωργάκη στη Δ.Ε. Ελευσίνας. 

6. Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «PublicOTA –Eφαρμογές Μηχανογράφησης 
Υπηρεσιών Ο.Τ.Α.» προς τον Δήμο μας.  

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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