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                                                                                                  9
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 όπως σας 

καλέσουμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνος, που θα 

πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 9
η 

- 3 - 2022 ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 

π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα, λόγω του ότι η 8
η
 

Συνεδρίαση της Ο.Ε. της 8
ης

-3-2022 ακυρώθηκε καθώς εκ παραδρομής δεν εκλήθη 

νόμιμα το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Αλαΐσκας Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος). 

 

 

1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για 

την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου τμήματος της Λεωφ. Αιαντείου (11
η
 στάση) περιοχή 

Κατσούλι για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και την προσωρινή εγκατάσταση 

πάγκου για την πώληση οστρακοειδών και νωπών αλιευμάτων. 

 

2. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών του 

έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». 

 

3. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών με 

τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021». 

 

4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών με 

τίτλο: «προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Σαλαμίνας και «Προμήθεια 

σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Αμπελακίων 

 

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση των όρων Διακήρυξης των μελετών που 

αφορούν την: «Προμήθεια Οικολογικών Συστημάτων Βυθιζόμενων Κάδων Διαβαθμισμένης 

Συμπίεσης» και «Κάδων Απορριμμάτων 1.100 lit ». 

 

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση των όρων Διακήρυξης των μελετών που 

αφορούν την «Προμήθεια α)μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού 

του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) β)απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και  μεταφοράς απορριμματοφόρων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

II), γ)απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 

του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

7. Εφάπαξ αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης από το Ι.Κ.Α. της  υπαλλήλου του Δήμου 

Γραμματικού Ελένης του Χρήστου.  

 

8. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ)». 

 



9. Συγκρότηση επιτροπών με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (για το 

έτος 2022). 

 

10. Άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για το ακίνητο 

ιδιοκτησίας Γεωργίου Καρατζά. 

 

11. Άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά για το ακίνητο ιδιοκτησίας 

Μύρωνα Στρατή.  

 

12. Άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά για το ακίνητο ιδιοκτησίας 

Σπυρίδωνα Κανάκη. 

 

13. Άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για το ακίνητο 

ιδιοκτησίας Απόστολου Βαλαβανίδη. 

 

14. Άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για το ακίνητο 

ιδιοκτησίας Γεωργίου Κόλλια. 

 

15. Ορισμός υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για την έκδοση πιστοποιητικών 

ΚΤΕΟ. 

 

16. Ορισμός Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Β’ τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Πειραιά. 
 

17. Είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από ιδιοκτήτες ακινήτων περιοχής Β΄ κατοικίας του 

Δήμου Σαλαμίνας για την χρηματοδότηση της μελέτης «Αναθεώρηση (επανέγκριση) 

Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β’ κατοικίας Αγ. Δημήτριος-Ζορμπαλά-Περιστέρια-Μαρούδι» 

Δήμου Σαλαμίνας. 

 

18. Είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από ιδιοκτήτες ακινήτων των οικιστικών περιοχών 

Α’ κατοικίας του Δήμου Σαλαμίνας για την χρηματοδότηση της μελέτης «Κτηματογράφηση, 

πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής οικιστικών περιοχών Α΄ κατοικίας» Δήμου Σαλαμίνας. 

 

 

 

       

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                    ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                  

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ          


