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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 10 
Ιουνίου  2020 και ώρα 8:00  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 
με τίτλο: « Eργασίες συντήρησης – επισκευής με προμήθεια των απαραιτήτων 
ανταλλακτικών, των οχημάτων, δίκυκλων, μηχανημάτων έργου και μη 
αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ελευσίνας ( 
περιλαμβάνονται εργασίες με προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για 
φανοποιεία, επισκευές ελαστικών, ταχογράφων κλπ και συγκεκριμένα  για την 
υπό-ομάδα Α2 Επισκευή & Συντήρηση Ελαστικών & Ταχογράφων» σε οριστικό 
ανάδοχο. 

2. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για το έργο: « Aντικατάσταση πλαστικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου στο 
Ο.Τ.258 του Δήμου Ελευσίνας στο Νομό Αττικής» σε οριστικό ανάδοχο. 

3. Kατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία: « Aσφάλιστρα των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Υπηρεσίας» 
σε οριστικό ανάδοχο. 

4. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2020 πρακτικού της Επιτροπής για την Παροχή 
Εργασιών/Υπηρεσιών, δαπάνη για υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών κτιρίων & 
λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ελευσίνας & Δ.Ε. Μαγούλας που αφορά 
στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Aπολύμανση 
– Μυοκτονία Κοινόχρηστων Χώρων και Κτιρίων».

5. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1 & 2/2020 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορούν την 
διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την « 
Προμήθεια μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου – υποομάδα Ε.1 
(καλαθοφόρο ανυψωτικό για εργασία στα 20m) καθώς και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου.

6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής  παραστατικών κατόπιν τροποποίησης της 
με αριθμ.πρωτ. 11448/29-7-2019 σύμβασης για την « Προμήθεια ηλεκτρονικού 
υλικού».
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7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού κατόπιν χρονικής παράτασης 
της με αριθμ. 5115/5-4-2019 σύμβασης για « Υπηρεσίες ευπρεπισμού 
καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων – αποψίλωση ξερών χόρτων – αποκομιδή και 
κομποστοποίηση πρασίνου».

8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού κατόπιν της με αριθμ. 93/2020 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ακύρωση της ανοικτής πλειοδοτικής 
και προφορικής δημοπρασίας και της αριθμ. 60/2020 σχετικής απόφασης της 
Ο.Ε. που αφορούν στην εκποίηση ακινήτων.

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας 
κατά της 6408/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

10.Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για την άσκηση εφέσεων του Δήμου 
Ελευσίνας κατά των 5077/2020, 5078/2020 & 5079/2020 αποφάσεων του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

11.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εφέσεων του Δήμου 
Ελευσίνας κατά των αποφάσεων 5917/2020, 5918/2020, 5921/2020 & 
5023/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

12.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας 
κατά της 5163/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

13.Αποδοχή ή μη της από 29-5-2020 γνωμοδότησης του Νομικού κου. Διαμαντή 
Καρυώτη επί της αιτήσεως του κου. Ισίδωρου Τσική κατά του Δήμου Ελευσίνας.

14.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 74,94 € που αφορά την επέκταση του δημοτικού 
φωτισμού επί της οδού Ι. Παπαγιάννη 13 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας και 
ορισμό υπαλλήλου ως υπόλογου διαχειριστή του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής της ανωτέρω δαπάνης.

15.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 362,72 € που αφορά την επέκταση του δημοτικού 
φωτισμού επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως από τη συμβολή της με την οδό 
Γοργοποτάμου έως τη συμβολή της με την οδό Κορδάτου Δημοτικής Ενότητας 
Ελευσίνας  και ορισμό υπαλλήλου ως υπόλογου διαχειριστή του χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής της ανωτέρω δαπάνης.

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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