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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 28 
Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 8:00  , προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να 
πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

1. Έγκριση ή μη του από 20-9-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων που αφορά στην διόρθωση του υπ.αριθμ. 1/2021 
πρακτικού του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: « 
Aνάπλαση Πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας» και τροποποίηση της 
υπ.αριθμ. 451/21 προηγούμενης σχετικής απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που 
αφορά στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « 
Eπέκταση υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης αγωγών όμβριων υδάτων στην 
περιοχή του Αεροδρομίου στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας» καθώς και την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.     

3. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1 & 2/2021 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών που αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: « Προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας – ΜΑΠ – (γάντια, άρβυλα, φόρμες, νιτσεράδες, γιλέκα, αδιάβροχα 
μπουφάν κλπ)» καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

4. Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών 
αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
covid-19 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
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5. Χρονική παράταση της αριθμ.πρωτ.οικ. 7723/27-4-2021 σύμβασης με τίτλο: « 
Προμήθεια μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου και συγκεκριμένα για την 
υποομάδα Ε5 ελαστικοφόρος φορτωτής με ισχύ 160 ίππων» αξίας 140.830,00 € 
χωρίς τον ΦΠΑ ήτοι 174.629,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

6. 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.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών κατόπιν τροποποίησης της με 
αριθμ. πρωτ.: 11448/29-7-2019 αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού», με τις  αριθμ. πρωτ.:19032/29-11-2019, 19732/23-11-
2020 , 13034/21.07.2021 τροποποιημένες συμβάσεις & με την αριθμ.πρωτ. 
13468/29-7-21 χρονική παράταση της 3ης τροποποίησης.

8. Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 472/21 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής.

9. Απαλλαγή υπόλογου για την απόδοση δαπάνης σε επιστημονικό συνέδριο. 
10.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τέλους φύλαξης οστών έτους 2021.
11.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό υποθέσεως επιβολής 

δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 30.6.2020 (ΠΡ 398/2020).

12.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της ΠΡ 7507/2018 
προσφυγής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας αναφορικά με τα 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού α’ εξαμήνου 2018.

13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της ΠΡ 9597/7-6-2019 
προσφυγής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας αναφορικά με τα 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού α’ εξαμήνου 2019.

                                                                               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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