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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 η οποία κυρώθηκε με το ά. 2 του Ν. 4682/20 (Α’76) &  
ΦΕΚ Α\’55/11-3-2020 , το υπ.αριθμ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών , το ά. 1 παρ. α’ τηs αριθμ. 40/20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
καθώς και το ά. 12 του Ν. 1869/20 ΦΕΚ,  καλείστε σε « δια περιφοράς» συνεδρίαση 
την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 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. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου  Ελευσίνας και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με 
αντικείμενο την « Διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου Ελευσίνας ».

2. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών – Γεν.Δ/νση 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής - ποσού 
150.000,00 € από το Πρόγραμμα « Φιλόδημος ΙΙ» στον Αξονα προτεραιότητας « 
Η τοπική ανάπτυξη και η προστασίας περιβάλλοντος» για « Προμήθεια 
απορριμματοφόρου».

3. Έγκριση περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας 
ΚΕΔΕ από το Δήμο μας για τον μήνα Αύγουστο 2020 του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης.

4. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το ά. 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 για την 
υπηρεσία: « Yποστήριξη της λειτουργίας μηχανογραφικής υποδομής για την 
υπαγωγή των υπαλλήλων του Δήμου στο ΕΦΚΑ» , σε οριστικό ανάδοχο. 

5. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το ά. 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 για την « 
Προμήθεια υλικών για προστασία από το covid-19», σε οριστικό ανάδοχο.

6. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την « 
Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων », σε οριστικό 
ανάδοχο.

mailto:ds@elefsina.gr


2
7. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1,2/2020 πρακτικών  της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορούν 
στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την « 
Προμήθεια μικροεργαλείων και αναλωσίμων υλικών» καθώς και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου.

8. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 3/2020 πρακτικού της Επιτροπής για την Παροχή 
Εργασιών / Υπηρεσιών Δ.Ε. Ελευσίνας & Δ.Ε. Μαγούλας, που αφορά στην 
διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Aπολύμανση – 
Μυοκτονία Κοινόχρηστων Χώρων και Κτιρίων», καθώς και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου.

9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: « 
Διενέργεια διαγνωστικών TEST covid-19, PCR στους υπαλλήλους του Δήμου 
Ελευσίνας» , προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία από τον νέο κορωνοϊό 
(covid-19), με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης  χωρίς δημοσίευση λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 32 παρ. 2γ. του Ν. 
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ά. 43 παρ. 1 του Ν. 
4605/2019 .

10.Λήψη απόφασης για την ακύρωση  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  άνω 
των ορίων με τίτλο  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ»  (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Α’ 
(ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ) ΟΜΑΔΑ Β΄ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 
149.852,70€ συμπεριλαμβανόμενου  ΦΠΑ και επαναπροκήρυξης αυτού με 
αλλαγή των όρων της διακήρυξης . 

11.Λήψη απόφασης για την κατάρτιση εκ νέου των όρων της διακήρυξης που αφορά 
επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την δαπάνη 
με τίτλο: « Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας και 
μηχανημάτων έργων της υπηρεσίας & καυσίμων θέρμανσης» , προϋπολογισμού 
δαπάνης 706.156,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

12.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού κατόπιν χρονικής παράτασης 
της με αριθμ. πρωτ. 5764/3-4-2020 σύμβασης για « Λοιπές πρόσθετες παροχές 
– παστεριωμένο γάλα φρέσκο - » και συγκεκριμένα απευθείας ανάθεση κατ’ 
εφαρμογή του ά. 118 του Ν. 4412/16, λόγω δικαστικής εμπλοκής διεθνούς 
διαγωνισμού και της αριθμ. 64/20 ΠΝΠ.

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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