
 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Δ.Σ.- Ο.Ε.                                                                 
                                                                                                   Σαλαμίνα 26-9-2019    

                                                                                                   Αριθ. Πρωτ: -16683-  

 

                                                                                   27
η
   Συνεδρίαση    

                                                                                    

         

                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 
                                 Προς:   

 

      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   

30
η
 -9-2019 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  11.30 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα.  

 

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 
 

2. Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής προς Δημοτικό Συμβούλιο, για την 

αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019. 
 

3. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 3
η
 Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. Έτους 2019 του 

Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Δήμου Σαλαμίνας. 

 

4. Έκφραση σύμφωνης γνώμης  Αναμόρφωσης  προϋπ/σμού  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. έτους 2019. 

 

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμού όρων διακήρυξης,   

    για την δημοπράτηση του έργου: «Επισκευή  συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων    

    χώρων  και λοιπές  δράσεις   (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ )» . 

 

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμού όρων διακήρυξης,   

     για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – επισκευή, οδοφωτισμού επί της Λεωφ.  

     Αιαντείου». 

    

7.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την     

    δημοπράτηση: «Προμήθειας - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση  

    παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ).                                                           
 

         8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την     

           δημοπράτηση: «Προμήθειας  Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού  

           Δήμου Σαλαμίνας» (έτους 2019) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ).  
 

         9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την      

            δημοπράτηση: «Προμήθειας  και τοποθέτησης ελαστικών αυτοκινήτων του Δήμου»  

            (έτους 2019).  

 

 

 

 



 

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την  

δημοπράτηση: «Προμήθειας  μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Σαλαμίνας» 

(έτους 2019).  
 

11.  Ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για έκδοση α) 

παράβολων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου και β) πιστοποιητικών ΚΤΕΟ     

οχημάτων του Δήμου. 

 

12.  Τροποποίηση της αριθ. 254/2018 Απόφ. Οικ. Επιτροπής, που αφορά εξουσιοδότηση     

νέου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας για την υπογραφή  

σχετικής πράξης αποδοχής δωρεάς και κάθε σχετικού εγγράφου. 

 

13. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της αριθ. 38/2018 Διαταγής πληρωμής 

Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. 

 

14. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της αριθ. 3156/2019 Διαταγής πληρωμής 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

15. Αποζημίωση Δημότη για υλικές ζημιές οχήματος.  

 

16. Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς 

Μεταβατικού Σαλαμίνας. 

 

17. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με αριθ. 765107 . 

 

18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 
 

  
 

 

 

 

                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                      ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

              


