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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 συνεδρίαση « κεκλεισμένων 
των θυρών » την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 8:00  , προκειμένου ως 
αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:   

1. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την « Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών & Δαπέδων 
Ασφαλείας (Σ)» , σε οριστικό ανάδοχο.

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 2/2020 τροποποιημένου πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά τον 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την « Προμήθεια 
καταναλωτικών αγαθών (σακούλες απορριμμάτων)» & τροποποίηση της 
υπ.αριθμ. 352/20 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

3. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 3/2020 τροποποιημένου πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την « 
Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών (σακούλες απορριμμάτων)» & τροποποίηση 
της υπ.αριθμ. 393/20 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

4. 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 αστικού εξοπλισμού» , καθώς και την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου.

5. Ανάκληση των υπ.αριθμ. 254/20 & 398/20 προηγούμενων αποφάσεων 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
και αντίστοιχα την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την δαπάνη με τίτλο: « Προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας ΜΑΠ».
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6. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 399/20 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την δαπάνη     
με τίτλο: «Προμήθεια  ειδών κοινωνικού παντοπωλείου - κοινωνικό  εστιατόριο 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &  
ΔΑΠΑΝΗ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΠΑ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΟΡΩΠΟΛΕΙΟΥ ΕΣΠΑ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΣΠΑ , 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΣΠΑ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΣΠΑ,ΠΡΟΜΗΘΕΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΠΗ , ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ»,     
προϋπολογισμού 421.444,12€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.

7. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 348/20 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής .

8. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση δύο (2) εφέσεων κατά των 
Α13420/2020 και Α13421/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

9. Διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για το χειρισμό μίας (1) προσφυγής (ΠΡ 
3964/2017 ) της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. για την επιβολή δημοτικών 
φόρων, τελών και Τ.Α.Π για το χρονικό διάστημα από 1/2/2017 έως 28/2/2017.

10.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πραγματοποίηση της δαπάνης 
για ταχυδρομικά τέλη για τις υπηρεσίες του Δήμου, ορισμό υπολόγου και έγκριση 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής , λόγω αδυναμίας έκδοσης κανονικού 
εντάλματος ως απρόσφορου για την ανωτέρω δαπάνη.

11.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης ως 
λογιστική τακτοποίηση του εν λόγω χρηματικού ποσού σε δημότισσα. 

12.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού  224,91 € για την πραγματοποίηση δαπάνης ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντος σε πολίτες.

  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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