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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,  καλείστε σε συνεδρίαση, 
κεκλεισμένων των θυρών , ( σύμφωνα με το ά. 12 του Ν. 1869/2020) την Τετάρτη 1 
Ιουλίου  2020 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου ως 
αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης: 

1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
άνω των ορίων για την « Προμήθεια μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου 
– υποομάδας Β.3 ( φορτηγό όχημα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων – τύπου 
γάντζου- ), σε οριστικό ανάδοχο. 

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορά την 
διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Μίσθωση μηχανημάτων 
έργου, οχημάτων, γερανών κλπ – τμήματα 1,3 , καθώς και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου στο τμήμα 3 και την κήρυξη ως άγονου ως προς τα 
τμήματα 1 & 6.

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια 
μικροεργαλείων και αναλώσιμων υλικών» , προϋπολογισμού δαπάνης 
158.846,57 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

4. Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
συνοπτικού  διαγωνισμού  για την δαπάνη με τίτλο:  «ΟΜΑΔΑ Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ  2020, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.314,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. », «ΟΜΑΔΑ Β’ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ     
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ προϋπολογισμού δαπάνης  15.148,52€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.» ,«ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ    
προϋπολογισμού     3.468,95€  συμπεριλαμβανόμενου  ΦΠΑ»,«ΟΜΑΔΑ Δ’  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2020  
προϋπολογισμού δαπάνης 6.181,87€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. & 
«ΟΜΑΔΑ Ε’  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΚ.Π.Π.Α 
προϋπολογισμού  10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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5. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ.οικ. 10149/27-
7-2018 σύμβασης με τίτλο: « Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας και 
συγκεκριμένα καύσιμα θέρμανσης έτους 2018».

6. Ορισμός δικηγορικής εταιρείας για το χειρισμό δύο (2) προσφυγών ΠΡ 13406/20-
12-2017 και ΠΡ 13407/20-12-2017 της εταιρείας « Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» 
κατά του Δήμου Ελευσίνας.

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά για τον χειρισμό μίας (1) 
προσφυγής ΠΡ 2469/5-7-2016 της εταιρείας « Μέτρον Α.Ε.» κατά του Δήμου 
Ελευσίνας.

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά για τον χειρισμό της ΠΡ 1383/15-2-
2017 προσφυγής , την οποία άσκησε ο κ. Χριστόφορος Βασιλειάδης κατά του 
Δήμου Ελευσίνας.

9. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 126/2020 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά την συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020 
βάσει του Ν. 4412/2016.

10.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την 
επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, στην εταιρεία 
PRIVATSEA marine services S.A.

11.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 52.687,27 € για την 
επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο Δήμο Τανάγρας.

12.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 63,12 € για την 
πραγματοποίηση δαπάνης  τοποθέτησης νέας παροχής άρδευσης του χώρου 
πρασίνου στο Ο.Τ. 42γ. στην Δ.Ε. Μαγούλας , ορισμό υπολόγου & έγκριση 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, λόγω αδυναμίας έκδοσης κανονικού 
εντάλματος ως απρόσφορου για την ανωτέρω δαπάνη. 

13.Αποδοχή χορηγίας από την Περιφέρεια Αττικής προς το Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου οκτακοσίων (800) μερίδων έτοιμων φαγητών ημερησίως 
κατά το χρονικό διάστημα από 8-5-2020 έως 9-6-2020 προκειμένου να διατεθούν 
σε άπορους και κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας .

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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