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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 τις υπ’ αριθμ  60249/22-9-2020 

και  426/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ όπως ισχύουν, για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας, την 2
α
-8-2021 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π. μ. για 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. 

 

1.- Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονα 

Προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση κα προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»  
 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (Αρ. Μελ. 12/2021) & κατάρτιση των όρων Διακήρυξης 

για την «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ογκωδών και μπαζών του Δήμου Σαλαμίνας». 

 

3.- Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον Δήμο και 

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα.  

 

4.- Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον Δήμο και 

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα.  

 

5.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Έτους 2021. 

 

6.- Έγκριση Απολογισμού οικονομικής χρήσης Έτους 2018 όπως αυτός διαμορφώθηκε την 

31
η
 Δεκεμβρίου του Έτους για το Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης και Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 

του Δήμου Σαλαμίνας».   

 

7.- Έγκριση Απολογισμού οικονομικής χρήσης Έτους 2019 όπως αυτός διαμορφώθηκε την 

31
η
 Δεκεμβρίου του Έτους για το Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης και Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 

του Δήμου Σαλαμίνας».   

 

8.- Έγκριση Απολογισμού οικονομικής χρήσης Έτους 2020 όπως αυτός διαμορφώθηκε την 

31
η
 Δεκεμβρίου του Έτους για το Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης και Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 

του Δήμου Σαλαμίνας».   

 

 

 

 



9.- Απόδοση της 1
ης

 Παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαλαμίνος για το οικ. Έτος 2021. 

 

10.- Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπάλληλου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

 

11.- Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπάλληλου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

 

12.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθ. 8002045255 ποσού 2.000 € (Eurobank).  

 

13.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθμού 133860 ποσού 2.000 €  Τ. Π. Δ. 

 

14.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθμού 133863 ποσού 2.000 €  Τ. Π. Δ. 

 

15.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθμού 133859 ποσού 2.000 €  Τ. Π. Δ. 

 

16.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθμού 133855 ποσού 2.000 €  Τ. Π. Δ. 

 

17.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθμού 133864 ποσού 2.000 €  Τ. Π. Δ. 

 

18.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθμού 133861 ποσού 2.000 €  Τ. Π. Δ.   

  

19.- Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παραχώρησης δικαιώματος απλής 

χρήσης χώρου καταστήματος, εντός κοινοχρήστου χώρου-χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, 

επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς, αριθμού 133870 ποσού 2.000 €  Τ. Π. Δ .   

 

20.- Ψήφιση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 19.999,00 € για την διενέργεια  Πολιτιστικών  

       Εκδηλώσεων ΣΛΑΜΙΝΙΑ  2021. 

 

 

 

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                 ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                  

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 


