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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 Γραμμάτη                                           (με την παράκληση να ενημερωθεί
   Τηλέφωνο: 210-5537219                                                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,  καλείστε σε συνεδρίαση, 
κεκλεισμένων των θυρών, (σύμφωνα με το ά. 12 του Ν. 1869/2020) την Τετάρτη  5 
Αυγούστου  2020 και ώρα 8:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου 
ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης: 

1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση βυθιζόμενων κάδων (Σ)» 
σε οριστικό ανάδοχο.

2. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων, Γερανών κ.λ.π. (Τμήματα 1, 3 & 
6)» σε οριστικό ανάδοχο.

3. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/2020 & 2/2020 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας 
& Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών που αφορούν 
στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«Προμήθεια Καταναλωτικών Αγαθών (σακούλες απορριμμάτων)» καθώς και την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

4. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Προσφορών για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής 
γενικών υπηρεσιών που αφορά στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Απολύμανση – Μυοκτονία Κοινόχρηστων Χώρων και 
Κτιρίων».

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών κατόπιν αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής περί ακύρωσης και επαναπροκήρυξης ματαίωσης και 
επαναδιακήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας σε διαγωνισμό του Δήμου 
Ελευσίνας.

6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών κατόπιν αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής περί ακύρωσης και επαναπροκήρυξης ματαίωσης και 
επαναδιακήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας σε διαγωνισμό του Δήμου 
Ελευσίνας.
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7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.237,14 € για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας σε δύο 
αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα, ένα φορτωτή Bobcat και μία 
ελαστικοφόρο τσάπα φορτωτή, ορισμό υπολόγου και έγκριση έκδοσης 
εντάλματος προπληρωμής λόγω αδυναμίας έκδοσης κανονικού εντάλματος ως 
απρόσφορου για την ανωτέρω δαπάνη. 

8. Αποδοχή δωρεάς από της εταιρεία KARCHER A.E.E. (Συστήματα Καθαρισμού 
Θυγατρική Γερμανικού Ομίλου) προς το Δήμο μας. 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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