
                                                            
                                    

                                                                                                        
EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝAΣ                                 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    ΠΡΟΣ: 1. Τακτικά μέλη 
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος                           της Οικονομικής Επιτροπής
Πληροφορίες: κα Γραμμάτη                                    (με την παράκληση να 
Τηλέφωνο: 210-5537219                                         ενημερωθεί η υπηρεσία σε 
ΦΑΞ: 210-5537220                                                   περίπτωση απουσίας ή                                                                                         
E-mail: ds@elefsina.gr                                          κωλύματος)
                       2. Αναπληρωματικά μέλη 

          της Οικονομικής Επιτροπής                                                   
                 Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»                                     

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και σύμφωνα με το ά. 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης /3/2020 η οποί 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. i παρ. α’ της αριθμ. 40/2020 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το ά. 12 του Ν. 1869/20 ΦΕΚ, καλείστε σε «δια 
περιφοράς» συνεδρίαση την Τρίτη 12  Ιανουαρίου 2021 η οποία θα 
διεξαχθεί με τη διαδικασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ώρα  8:00 έως 
11:00, προκειμένου να πάρουμε  απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/2020 & 2/2020 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής 
γενικών υπηρεσιών που αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων «Συντήρηση – Επισκευή (τακτικές εργασίες) των 
οχημάτων της Υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποϊία, 
ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κ.λ.π.), καθώς και στην ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων. 

2. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Μαγούλας 2020», σε οριστικό ανάδοχο.

3. Κατακύρωση ή  μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο: «Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων Έργου – Υποομάδα Ε.3 
(μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής), σε οριστικό ανάδοχο.

4. Αποδοχή δωρεάς από τον Βουλευτή Δυτικής Αττικής κ. Ευάγγελο Λιάκο προς το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. 

5. Αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ προς το Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.

mailto:ds@elefsina.gr


Επισημαίνεται ότι ο τρόπος αποστολής της ψήφου 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
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