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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 12η -4-2021 ημέρα 

της εβδομάδας   ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  11.00 π. μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. 

 

 

1.- Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης  μίσθωσης ή 

εκμίσθωσης  κινητών και ακινήτων  που αφορούν την: «Παραχώρηση  δικαιώματος απλής  

χρήσης χώρου καταστημάτων, εντός  κοινόχρηστου  χώρου  - χερσαίας ζώνης λιμένα 

Σαλαμίνας, επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αρμοδιότητας Δήμου Σαλαμίνας».     
 

2.- Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, 

της: «Προμήθειας γάλακτος  εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προμήθειας 

γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και  προμήθειας   τροφίμων 

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

μήνες». 

 

3.- Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, 

της «Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων & Συνοδευτικού Εξοπλισμού   

Δήμου Σαλαμίνας» 

 

4.-΄Εγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και της 1
ης

 Σ.Σ. σύμφωνα  με το άρθρο 

155 του Ν. 4412/16 του έργου: «Εργασίες κατασκευής πιστοποίησης  παιδικών χαρών 

Δήμου Σαλαμίνας». 

 

5.- Εκδίκαση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3924/1-3-2021 ένστασης της εταιρίας ΒΙΟΛΙΑΠ 

Α.Τ.Ε.Β.Ε  που αφορά το έργο: Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική 

αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). 

 

6.- Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στην πρόσκληση ΑΤ 12 του 

προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

 

 

  

 



7.- Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά  τις εργασίες 

συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανέλαιων). 

 

8.- Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά  την εκποίηση  

εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο μας.   

 

9.-  Διορισμός εξωτερικού δικηγόρου  προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο  κατά τη  

συζήτηση της  αγωγής των Νομικών Συμβούλων του Δήμου, για εργατικές διαφορές  

ενώπιον  του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. 

 

10.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 31/2021 αποφ. Ο.Ε. και λήψη νέας,  που αφορά την           

Έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την υλοποίηση του έργου «Οδοποιία 

Δήμου Σαλαμίνας» συνολικού προϋπολ. 1.999.999,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

 11.- Εξώδικος συμβιβασμός για προσδιορισμό  αξίας προσκυρωτέου  τμήματος. 

 

 

 

 

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                            ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                  

              ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 


