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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληροφορίες: κα Καφαντάρη
Τηλέφωνο: 210-5537231
Fax :
210-5537220
e-mail:
ds@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 15/10/2021
Α. Π.: 17719

ΠΡΟΣ: 1. Τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής
(με την παράκληση να ενημερωθεί
η υπηρεσία σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος)

2. Αναπληρωματικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε τακτική « δια ζώσης» 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 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του
ΥΠΕΣ καλείστε σε « διά ζώσης» συνεδρίαση την Tρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: « Aνάπλαση Πλατείας Ηρώων του
Δήμου Ελευσίνας», σε οριστικό ανάδοχο.
2. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Μαγούλας» , σε οριστικό ανάδοχο.
3. Έγκριση μελέτης με τίτλο: « Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και
παρεμβάσεων για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο
Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021»,
προϋπολογισμού δαπάνης 23.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
4. Λήψη απόφασης για παράταση της « Μελέτης αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου
Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας».
5. Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης όμβριων υδάτων της Δημοτικής Ενότητας
Μαγούλας.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών
( σακούλες απορριμμάτων)», προϋπολογισμού δαπάνης 247.342,60€ (χωρίς
ΦΠΑ ήτοι 306.704,83€ με ΦΠΑ)
7. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση εργασιών του έργου: «
Kατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα».
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8. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: « Eπισκευή – Συντήρηση Δημοτικών
Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2019» , μηνών Ιουλίου – Αυγούστου
– Σεπτεμβρίου 2021, βάσει του άρθρου 136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.
9. 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. 14188/118-2021 σύμβαση τροποποίησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ το
συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του στο χώρο
συνεδρίασης με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε
ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5 m).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Δήμαρχο
κ.Γενικό Γραμματέα του Δήμου
κ.κ. Αντιδημάρχους
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας

