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                                                                                                 40
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 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Σαλαμίνος, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 26
η
 -10- 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη  και ώρα 11.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα.  

 

 

1. Εισηγητική έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ. για την 3
η
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2022. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να γίνει άμεσα η αναμόρφωση για την 

εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 

  

2. Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

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

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να γίνει άμεση αποδοχή των χρημάτων 

καθώς αφορούν μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος  2022-

2023. 

  

3. Ψήφιση εξειδικευμένης πίστωσης που αφορά: συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες 

σύναψης δανείων και φόρος εισοδήματος για τη δωρεά τεσσάρων οχημάτων από το Δήμο 

Γλυφάδας. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να γίνουν τα συμβόλαια για να μπορεί ο 

Δήμος να χρησιμοποιήσει τα οχήματα. 

 

4. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Νομικού Προσώπου 

με την επωνυμία: Βιβλιοθήκη Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου του Δήμου.  

 

5. Έγκριση ΙΙΙ πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορά: «Προμήθεια και 

τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού του Δήμου Σαλαμίνας». 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην έγκαιρη ολοκλήρωση του διαγωνισμού.  

 

 

 

 



 

 
6. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της υπ’ αριθμ. 3082/2022 απόφ. του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να αποφασιστεί εγκαίρως αν θα 

ασκηθούν ή όχι τα ένδικα μέσα. 

 

7. Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου εμβαδού 585 τ.μ. ιδιοκτησίας Μαγιάτη Γεωργίου, Ιωάννου 

και Κων/νου. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην ανάγκη της επέκτασης του νεκροταφείου Αμπελακίων 

λόγω έλλειψης χώρου.   

 

8. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής από τον ορισμό του. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην ολοκλήρωση της απόδοσης και την απαλλαγή του 

υπαλλήλου εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. 
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