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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
   Πληρ.:     κα Καφαντάρη                                                  (με την παράκληση να ενημερω-
   Τηλ:        210-5537231                                                     θεί η υπηρεσία σε περίπτωση
   e-mail:   ds@elefsina.gr                           απουσίας ή κωλύματος)
                                                                                       2.  Αναπληρωματικά μέλη                                                                            

         της Οικονομικής Επιτροπής                                                   
                          

   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 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 
643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ , καλείστε σε « διά ζώσης» συνεδρίαση την Tρίτη 24 
Mαϊου 2022 και ώρα 8:00, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση 
στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση και παραλαβή του 1ου σταδίου ( προμελέτη) της μελέτης με τίτλο: « 
Μελέτη κατασκευής νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 386 
περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας», του τεύχους της Γεωτεχνικής 
Έρευνας – Μελέτης καθώς και εντολή προς τον ανάδοχο για την εκπόνηση του 
επόμενου σταδίου ( οριστική μελέτη). 

2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ελευσίνας για : α)  «Προμήθεια 
υλικών και εξοπλισμού για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου 
Καλλιτεχνικής Απασχόλησης του Δήμου Ελευσίνας» προϋπολογισμού 
425.689,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24% από το Πράσινο Ταμείο 
σύμφωνα με τη αρ.πρωτ.4410/22.06.2021 πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου» στο Μέτρο 2.1 «Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων 
χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων», β) αποδοχή των όρων 
χρηματοδότησης σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης 
(ΣΑΠΟ) της ανωτέρω πρόσκλησης και γ) την κάλυψη από ίδιους πόρους ή/και 
άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης 
από το Π.Τ.) που ανέρχεται σε 241.767,52€».

3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για το έργο: « Aποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και 
αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΑΜΙΔΑΝΑ-».

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( 1ος ΑΠΕ) του έργου: « 
Eπέκταση υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης αγωγών όμβριων υδάτων στην 
περιοχή του Αεροδρομίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

5. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος ΑΠΕ) του έργου: « 
Eπισκευή Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 
2019».
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6. Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από 
το Δήμο για τον μήνα Απρίλιο 2022 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

7. Ορισμός είσπραξης εύλογης αποζημίωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3463/06 & 4623/19) στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Κ.Ε.Δ.Ε. « Θερινή 
Παιδική Κατασκήνωση» έτους 2022. 

8. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με 
αριθμ.πρωτ.οικ. 3249/1-3-2022 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ.οικ. 
22661/29-12-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ECOSYNERGY για την 
« Προμήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών χειρισμού υπόγειων κάδων».

9. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με 
αριθμ.πρωτ.οικ. 22714/30-12-2021 χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ.οικ. 
4709/8-3-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. για την υπηρεσία με τίτλο: 
« Ψηφιοποίηση των φακέλων του προσωπικού».

10.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης για 
υπηρεσίες επικοινωνίας, προώθησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III (2014-2020) 
με τίτλο Urban Energy Pact ( URB-EN PACT).

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
    

                       ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
               

                                                         

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