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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  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) 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 , τα υπ.αριθμ. 18318/13-3-2020 & ά. 1 παρ. α’ τηs αριθμ. 40/20 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , το ά. 12 του Ν. 1869/20 & το ά. 1 του Ν. 
4206/21 ,καλείστε σε συνεδρίαση « κεκλεισμένων των θυρών » την Τρίτη 21 
Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 8:00  , προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε 
απόφαση στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

1. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο: « Kατεδάφιση περίφραξης βοηθητικού γηπέδου 
ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 258 του Δήμου Ελευσίνας», σε οριστικό ανάδοχο. 

2. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: « Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) Δήμου Ελευσίνας», σε οριστικό ανάδοχο.

3. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά στην διενέργεια του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: « Εκπόνηση μελετών 
και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του διατηρητέου 
συγκροτήματος του κτήματος Κ.Β. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ του Δήμου Ελευσίνας στην 
οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 10 στο Ο.Τ. 123 για χρήση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων».

4. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1 & 2/2021 (διορθωμένων) πρακτικών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που 
αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο: « Συντήρηση – επισκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων» και τροποποίηση 
των υπ. αριθμ. 418/21 & 486/21 προηγούμενων σχετικών αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής.  
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5. Έγκριση ή μη του από 16-9-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά στην διόρθωση των 
υπ.αριθμ. 1 & 2/2021 πρακτικών του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: « Συνδέσεις αποχέτευσης 2021» και τροποποίηση των 
υπ. αριθμ. 380/21 & 485/21 προηγούμενων σχετικών αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

6. Έγκριση ή μη του από 16-9-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά στην διόρθωση του 
υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του έργου: « Συντήρηση – επισκευή κοινόχρηστων χώρων – πλατειών» και 
τροποποίηση της υπ.αριθμ. 328/21 προηγούμενης σχετικής απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Έγκριση ή μη του από 15-9-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών που αφορά στην διόρθωση του 
υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του έργου: «  Κατασκευή πεζοδρομίων δημοτικής ενότητας Μαγούλας 2021» και 
τροποποίηση της υπ.αριθμ. 487/21 προηγούμενης σχετικής απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής.

8. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων με τίτλο: « Προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή», σε οριστικό ανάδοχο.

9. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων με τίτλο: « Προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της 
υπηρεσίας», σε οριστικό ανάδοχο.

10.Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορά στην 
διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού Μαγούλας» καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

11.Χρονική παράταση  της  αριθ. πρωτ. οικ. 16360/2020   σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Ελευσίνας και Ανδρέα –Ηλία Σχοινά  με τίτλο:  « Μίσθωση μηχανημάτων 
έργου, οχημάτων, γερανών κλπ., (Σ) & συγκεκριμένα του Τμήματος (3) μηχανικό 
σάρωθρο με χωρητικότητα κάδου (4) έως (6)  m3 ».

12.Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 390/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
αφορά στην «Συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Προσφορών για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών» για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016.

13.Ορισμός υπόλογου ως υπεύθυνου πληρωμών των προγραμμάτων του Δήμου 
Ελευσίνας με την Τράπεζα ΕΛΛΑΔΟΣ.

14.Έγκριση 3ης έκθεσης πορείας του έργου: « Eπισκευή – Συντήρηση Δημοτικών 
Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας 2019», μηνών Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου 2021, 
βάσει του ά. 136 παρ. 8 του Ν. 4412/16.

15.Ορισμός δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης της εταιρείας « 
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» αναφορικά με την 
προσφυγή της εταιρείας κατά έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων του Τμήματος 
Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας. 

16.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών κατόπιν τροποποίησης της με 
αριθμ.πρωτ. 16480/5-10-2020 αρχικής σύμβασης για την « Προμήθεια 
αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων» με την αριθμ.πρωτ. 14188/11-8-
2021 σύμβαση τροποποίησης. 
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17.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την 
αριθμ.πρωτ.οικ. 5127/12-3-21 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ. 4976/13-3-
2020 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: « Φύλαξη και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων».

18.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την 
αριθμ.πρωτ.οικ. 6114/31-3-2021 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ. 5632/1-
4-2020 αρχικής σύμβασης για την « Συντήρηση επισκευή μηχανογραφικού 
εξοπλισμού Δ.Ε. Ελευσίνας».

19.Εξειδικεύσεις πιστώσεων για επιστροφές χρημάτων , οι οποίες υφίστανται λόγω 
των εκ παραδρομής ( από μέρους οφειλετών) καταθέσεων μεγαλύτερων ποσών 
από τις οφειλές τους, σε λογαριασμό του Δήμου Ελευσίνας. 

    

                                                                               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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