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     Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  όπως 

αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  να σας καλέσουμε σε  Τακτική   

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνος, την 16
η
 -11-2021 ημέρα της 

εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα.  

 

 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης καθορισμό όρων διακήρυξης για 

την δημοπράτηση του έργου: «τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας 

(αναρροφητικό vaccum).  

 

2.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης καθορισμό όρων διακήρυξης 

για την δημοπράτηση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού φωτισμού σε Κ.Χ.». 

 

3. Αποδοχή των όρων για τη σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου με το Τ.Π.&Δ και 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο « Αγροτική Οδοποιΐα Σαλαμίνας 

για την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

 

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Σαλαμίνας». 

 

6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση 

χρήσεων και παρεμβάσεων Δήμου Σαλαμίνας (μελέτη ΣΧΟΟΑΠ στα όρια του νέου Δήμου 

και Αναθεώρηση Υφισταμένου ΓΠΣ»  Δήμου Σαλαμίνας. 

 

7. Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

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

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  Έτους 2021. 

 

9. Αποδοχή δωρεάς 4 απορριμματοφόρων από τον Δήμο Γλυφάδας». 

 

10. Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε. προπληρωμής που αφορούσαν την πληρωμή έκδοσης 

κάρτας  ΚΤΕΟ  οχημάτων του Δήμου Σαλαμίνας. 

 

11. Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε. προπληρωμής που αφορούσαν την πληρωμή έκδοσης 

κάρτας  ΚΤΕΟ  οχημάτων του Δήμου Σαλαμίνας. 

 

12. Εξώδικος συμβιβασμός για προσδιορισμό αξίας προσκυρωτέου τμήματος. 

 

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμό όρων διακήρυξης 

για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

2021 [ΣΑΤΑ]». 
 

14. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών της  «Προμήθειας διαφόρων λαμπτήρων και υλικών στην Δ. Εν. Σαλαμίνας,  

Προμήθειας διαφόρων λαμπτήρων και υλικών στην Δ. Εν. Αμπελακίων και Προμήθειας 

εορταστικών στολιδιών». 
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