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                                     Προς κ.   

 

 

          Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν. 3852/10 να σας 

καλέσουμε σε  Τακτική    Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνος  την  

 3
η
 12-2019 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα …………. στο Δημοτικό Κατάστημα για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα.  

 

 

 1.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός  όρων διακήρυξης   

      για τη  δημοπράτηση  του έργου: «Υλοποίηση  εγκεκριμένων  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  - 

      σήμανση – διαγράμμιση». 

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός  όρων  διακήρυξης  

 

     για τη  δημοπράτηση  του έργου: «Επισκευή  - συντήρηση  υποσταθμών  Δήμου Σαλαμίνας». 

 

3.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός  όρων διακήρυξης 

     για τη  δημοπράτηση  του έργου: «Επισκευή  - συντήρηση ηλεκτρολογικών Δ. Σαλαμίνας». 

 

4.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση  όρων διακήρυξης για  παροχή υπηρεσιών με  

     τίτλο: « Ετήσια συνδρομή και ένταξη νέων οχημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό     

     σύστημα διαχείρισης στόλου 2019». 

 

5.-  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση  όρων διακήρυξης για  την «Προμήθεια  

      απορρυπαντικού για το πλυντήριο κάδων του Δήμου». 

 

6.- ΄Εγκριση  Ι Πρακτικού διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «Εργασίες κλάδευσης - 

      κοπής υψηλών και επικίνδυνων δέντρων2019». 

 

7.- Έγκριση  Ι Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  για  

     την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και  

     αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

 

 



 

 

 8.-Έγκριση  Ι Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  για  

     την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδοφωτισμού επί  

     της Λεωφ.  Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας». 

 

9.-  Έγκριση  Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  για  

      την: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας».  
 

10.- Έγκριση  3
ου

 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  

για την: «Προμήθεια γάλακτος  εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου  2019-2020,  

προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2019-2020 και  

προμήθεια   τροφίμων για τους παιδικούς  σταθμούς  και τις λοιπές ανάγκες του 

Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες». 

 

11.- Έγκριση  6
ης

 Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου  

       Σαλαμίνας. 

 

12.- Έγκριση  7
ης

 Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου  

       Σαλαμίνας. 
 

13.-Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος 

      προπληρωμής από τον ορισμό του. 

 

14.-Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος 

      προπληρωμής από τον ορισμό του. 

 

15.-Ορισμός υπολόγου  για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έκδοση πινακίδων  

      οχήματος του Δήμου 

 

16.-Ορισμός Νομικών Συμβούλων του Δήμου για    παράσταση    ενώπιον  του   Μονομελούς  

      Μεταβατικού Σαλαμίνας. 

 

17.- Αποδέσμευση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης με αριθμ. 128737 ταμείου     

       Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

18.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  για τη  Προμήθεια υλικού  

       και υπηρεσίες ένταξης νέων διακομιστών στο υπάρχον δίκτυο. 

 

 19.- Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της αριθ. 248/2014 απόφασης Εφετείου Πειραιώς. 

   

 20.- Σύσταση Παγίας προκαταβολής  και ορισμός υπολόγου για τον Δήμο Σαλαμίνας.  

 21.- Σύσταση Παγίας προκαταβολής  και ορισμός υπολόγου για την Δ.Κ.  Αιαντείου 2020. 

 22.- Σύσταση Παγίας προκαταβολής  και ορισμός υπολόγου για την Δ.K. Αμπελακίων 2020. 

 23.- Σύσταση Παγίας προκαταβολής  και ορισμός υπολόγου για την Δ.K. Σεληνίων 2020. 

 24.- Σύσταση Παγίας προκαταβολής  και ορισμός υπολόγου για την Δ.K. Σαλαμίνας 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση  όρων διακήρυξης για  παροχή υπηρεσιών με  

        τίτλο: Επισκευή - συντήρηση δικτύου vacuum.  

 

26.- Επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 


