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                                                                                                  38
η
    Συνεδρίαση    

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 

    Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 77 του Ν. 4555/2018 και της εγκ. 374/30-5-2022, 

να σας καλέσουμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνος, 

που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 3
η
 -10- 2022 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και 

ώρα 9.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα.  

 

 

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του 

δημοσίου τομέα έτους 2023. 

 

2. Έγκριση 3
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π έτους 2022. 

 

3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της μελέτης που 

αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου  2022 - 2023,  

προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2022 – 2023  και  προμήθεια   

τροφίμων για τους παιδικούς  σταθμούς  και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 

μήνες » με Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Μειοδοτικό διαγωνισμό  συνολικού ποσού  148.927,71  € 

(με Φ.Π.Α). 

 

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης Κ.Χ. για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης. 

 

5. Έγκριση Ι πρακτικού Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». 

 

6. Επανακαθορισμός χωροθέτησης Οικολογικών Βυθιζόμενων κάδων Διαβαθμισμένης 

Συμπίεσης στη Δ.Κ. Αιαντείου. 

 

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

στους ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών \έτους 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 

25 του ν. 4829/2021. 

 

8. Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κατανομών Κεντρικών αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς το Δήμο και αποφάσεων 

ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

9. Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κατανομών Κεντρικών αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς το Δήμο και αποφάσεων 

ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 



10. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την Ο.Ε., για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 

11. Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του 

κώδικα. 

 

12. Διαγραφές – Διορθώσεις οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

13. Διαγραφές προστίμων  της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω νομιμοποίησης. 

 

14. Έγκριση παραχώρησης αιγίδας Δήμου Σαλαμίνας στον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο – 

Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνας, για την έκδοση νέου τουριστικού 

φυλλαδίου της Σαλαμίνας.  

 

15. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης με αρίθμ. 137193 ποσού 1.527,08 € 

του Τ.Π.& Δανείων. 

 

16. ΄Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της αρίθμ. 27/2022 αποφ. του Ειρηνοδικείου 

Σαλαμίνας. 

 

17. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της αρίθμ. Α1633/2022 αποφ. του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

18. Αποδοχή ή μη της πρότασης συμβιβασμού, σχετικά με την ΓΑΚ 11963/2019 αγωγή της κ. 

Μαρίας Φώτη. 

 

19. Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για γνωμοδότηση για λήψη απόφασης, για άσκηση ή μη 

ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. απόφ. 30/2022 Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. 

 

20. Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορούσε νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 

απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης. 

 

21. Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορούσε νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 

απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης. 

 

22. Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορούσε νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 

απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης. 

 

23. Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορούσε νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 

απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης. 

 

24. Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορούσε νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 

απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης. 

 

25. Έγκριση Ι & ΙΙ πρακτικών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού ηλεκτρολογικού 

διαγωνισμού που αφορά: Προμήθεια και Τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των 

στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σαλαμίνας. 

 

  

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                    ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                  

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ          


