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ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
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                                                                                          32
η
    Συνεδρίαση    

                                                          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
 

 

 

         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 22
η
 -6-2021 

ημέρα της εβδομάδας   ΤΡΙΤΗ  και ώρα  10.30 π. μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα. 

 

1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης 

Προσφορών για την ανάδειξη κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου με 

τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)». 

 

2. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου τμήματος της παραλίας Γυάλας 

για την προσωρινή τοποθέτηση καντίνας. 

 

3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου (τμήματος της πλατείας Εθνικής 

αντίστασης στη Σαλαμίνα) για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία 

ψυχαγωγικών παιγνιδιών (κερματοφόρων). 

 

4. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος της παραλίας Ηλιακτής 

για την προσωρινή τοποθέτηση καντίνας. 

 

5. Έγκριση πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «Αποκομιδή μπαζών και 

ογκωδών από κοινόχρηστους χώρους 2021». 

 

6. Έγκριση πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «Εργασίες συλλογής και 

διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανέλαιων)». 

 

7. Έγκριση πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «Ασφάλιστρα  αυτ/των 

Δήμου Σαλαμίνας 2021 - 2022».   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Έλεγχος δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού που 

αφορά: «έργα δασοπροστασίας – κλαδεύσεις – καθαρισμοί παριών οδών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣ 

 

9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

διαχείρισης Χ.Ε. για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού. 

 

10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της υπ’ αριθμ. 550/2020 Αποφ. του Μονομελούς 

Εφετείου Πειραιά. 

 

11. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών για προμήθειες μη τεχνικών υλικών. 

 

 

 

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                            ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                  

              ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 


