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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 27 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 8:00  , προκειμένου ως 
αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:   

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού 
– Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας. 

2. Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ. 1/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής 
γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/16, που αφορά τον 
συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: « Μίσθωση χημικών τουαλετών» καθώς και την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

3. Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
ανοικτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού  άνω των ορίων με τίτλο: « Προμήθεια 
ειδών κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικό εστιατόριο» του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας & δαπάνη του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ του 
Δήμου Ελευσίνας με τίτλο: « Προμήθεια ειδών τροφίμων ΕΣΠΑ, Προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου ΕΣΠΑ, προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΕΣΠΑ, προμήθεια ειδών 
αρτοποιείου ΕΣΠΑ, προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου ΕΣΠΑ, προμήθεια 
αναλωσίμων για τα κυλικεία των ΚΑΠΗ, παροχή μέσων ατομικής προστασίας 
φρέσκο γάλα», προϋπολογισμού δαπάνης 421.444,12 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την δαπάνη με τίτλο:  
OMAΔΑ Α’ «Αντικατάσταση παρκέ σο Δημοτικό Γυμναστήριο ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ» & ΟΜΑΔΑ Β’ «Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ στο 
Γυμναστήριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ», προϋπολογισμού δαπάνης  132.468,33 
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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5. Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων 
και αναλογούντος προστίμου. 

6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού κατόπιν απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής περί ακύρωσης της υπ.αριθμ. 14765/14-9-20 
διακήρυξης .

7. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα.
8. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης της αίτησης 

αναιρέσεως που άσκησαν οι κ.κ. Σιαφάκας Στέφανος του Κων/νου, Σιαφάκας 
Χρήστος του Νικ. & Φλώρος Αριστείδης του Αχ., κατά αποφάσεων του 
Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. 

9. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. προς την Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου , ενός (1) ΙΧ επιβατικού 
αυτοκινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».

10.Αποδοχή δωρεάς / υγειονομικού υλικού από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. προς την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του 
Δήμου.

                                                                                   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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