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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 (διά περιφοράς) 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 καθώς και το ά. 12 του Ν. 1869/20 ΦΕΚ, 
καλείστε σε « διά περιφοράς » συνεδρίαση την  Tρίτη 15 Ιουνίου 2021 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. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου:  « Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου – Κατασκευή 
Παιδικής Χαράς – στην περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας Ο.Τ. 422», 
σε οριστικό ανάδοχο.  

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορά στην 
διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: « 
Προμήθεια μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου – Ομάδα Ζ – ένα (1) 
περονοφόρο ανυψωτικό (κλάρκ) – ». 

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης « 
Μελέτης βελτίωσης της αστικής κινητικότητας μέσω μικρής κλίμακας έργων στη 
Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας». 

4. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: « Aνάπλαση Πλατείας Ηρώων του 
Δήμου Ελευσίνας». 

5. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: « Kατασκευή πεζοδρομίων 
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2021». 

6. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: « Κατασκευή πεζοδρομίων 
Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2021». 

7. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: « Συντήρηση –επισκευή και 
διαμόρφωση πεζοδρόμων». 
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8. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: « Συντήρηση- επισκευή 
κοινοχρήστων χώρων – πλατειών». 

9. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής του ά. 108 του Ν. 
4782/2021 του έργου: « Συνδέσεις αποχέτευσης 2021». 

10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: « Καθαρισμός 
υαλοπινάκων δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας & 
Μαγούλας».  

11. Ορισμός είσπραξης εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών 
της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. « Φεστιβάλ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ» για το 2021.  

12. Ορισμός είσπραξης εύλογης αποζημίωσης στο πλαίσιο υλοποίηση της « Θερινής 
παιδικής κατασκήνωσης έτους 2021».  

13. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 18.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της 
μελέτης για την τουριστική στρατηγική του Δήμου Ελευσίνας .  

14. Αποδοχή δωρεάς από την Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ - Τελωνείο 
Ελευσίνας-  , προς το Δήμο Ελευσίνας. 

 
 
 
 
 

 
Επισημαίνεται ότι η ψήφο 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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