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     Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 να σας 

καλέσουμε σε   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνος που θα 

πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, (τηλεφωνική)    σύμφωνα με την υπ’ αριθμ  60249/22-9-2020 

εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας,  την 25
η
 -1-2021 ημέρα 

της εβδομάδας   ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  9.30  π.μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. 

 

 

1.- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου του έργου με τίτλο: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018-2019-2020».  

 

2.- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου της  Προμήθειας κάδων απορριμμάτων 1.100 lt». 

 

3.- Έγκριση πρακτικού  πρόχειρου διαγωνισμού της Ο.Ε. που αφορά : «Αποκομιδή μπαζών & 

ογκωδών απορριμμάτων από Κοινόχρηστους χώρους 2020». 

 

4.- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας 

(ΣΑΤΑ). 

 

5.- Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την 

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 2021». 

 

6.- Συγκρότηση Επιτροπών με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (για το 

έτος 2021). 

 

7.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με αριθμό 807341του Ταμείου 

παρακαταθηκών και Δανείων που αφορούσε την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης 

και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ.έτους 2020 – 2021. 

 

8.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της μελέτης που 

αφορά «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προμήθεια 

γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους 

παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες». 

 

 



 

 

 

 

 

9.- Ορισμός Νομικών Συμβούλων του  Δήμου για    παράσταση    ενώπιον  του  Τριμελούς  

Πλημμελειοδικείου  Πειραιά. 

 

10.-Αποδοχή δωρεάς εμπορικής συνεργασίας και παροχής δικαιωμάτων από την εταιρεία 

COSMOS4U. 

 

11.- Επανυποβολή για προέλεγχο απολογισμού χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σαλαμίνας οικ. 

Έτους 2015. 

 

12.- Προέλεγχος απολογισμού χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2016. 

 

13.- Προέλεγχος απολογισμού χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2017 

 

14.- Προέλεγχος απολογισμού χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018. 

 

15.-Εξώδικος συμβιβασμός για προσδιορισμό αξίας προσκυρωτέου τμήματος. 

 

 

  

 

 

                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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