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                                                                                          1
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 31
η 

-1-23ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 

09.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα.  

 

 

1.  Έγκριση (Ι) Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων 

κίνησης-θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ.» έτους 2022-

23.  

 

2.  Έγκριση (Ι) Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού και 

αδειών αυτού, UPS H/Y και των περιφερειακών τους, στοιχείων δικτύωσης, μπαταριών και 

λοιπών αντικειμένων για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Δήμου 

Σαλαμίνας». 

 

3.  Έγκριση (Ι) Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο:  

Α. «Εγκατάσταση Αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των Σχολικών Κτιρίων 

[ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ]».  

Β. «Εγκατάσταση Αλεξικέραυνων στα Δημοτικά Κτίρια». 

 

4.  Έγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της 1
ης

 Σ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 155 του 

ν. 4412/16 του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2021 (ΣΑΤΑ)».  

 

5.  Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων   

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

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

6.  Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

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

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

 

 

 

 



 

7.  Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

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

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

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. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Σαλαμίνας», 

με  Κωδικό ΟΠΣ  5131470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  2014-2020».    

 

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

έτος 2023). 

 

12. Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. 

 

13. Άσκηση Ανταίτησης ενώπιον του Εφετείου Πειραιά. 

 

14. Άσκηση Ανταίτησης ενώπιον του Εφετείου Πειραιά. 

 

  

 

 

      

                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                    ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                  

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ          


