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                                                                                                5
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 ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Σαλαμίνος, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 20
η 

- 2 - 23 ημέρα της εβδομάδας 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα.  

 

 

1.  Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023. 

 

    Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να καθοριστούν τα τέλη για την σύνταξη    

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. 

 

2. Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και 

ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και 

νεκροταφείου για το έτος 2023.  

 

    Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να καθοριστούν τα τέλη για την σύνταξη    

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. 

 

 

3. Έγκριση για σύναψη και ανάθεση Δημόσιας σύμβασης των εργασιών  για το έτος 2023 

που αφορούν: 

1. «Εργασίες κλάδευσης – κοπής υψηλών και επικίνδυνων δένδρων»  

2. «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου»  

3.- «Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο 

Δήμο Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» 

4.-«Καθαρισμοί οικοπέδων μετά από διαταγή Δημοσίων Λειτουργών & Δημοσίων 

Υπηρεσιών». 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην έγκαιρη διαδικασία για την πυροπροστασία του Δήμου.  

 

4.  Καθορισμός όρων «Πρόσκλησης ενδιαφέροντος», Έγκριση δημοσίευσης της 

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την 

υλοποίηση της Δράσης συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στο πρόγραμμα της δράσης: 

«Ανακύκλωση αποβλήτων ιματισμού στην επικράτεια του Δήμου Σαλαμίνας». 

 

    Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση υλοποίηση του προγράμματος.  

 



5.  Περί αποδοχής Ένταξης της Πράξης «Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο 

Σαλαμίνας» με κωδικό ΟΠΣ 5131470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020». 

 

    Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση αποδοχή της ένταξης στο πρόγραμμα.  

 

6.  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 στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

 

7.  Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με αριθμό GRH162822 ποσού 

2.236,16 € της ALPHA BANK A,E. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση επιστροφή της εγγυητικής στον δικαιούχο. 

 

8.  Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με αριθμό 136905 ποσού 15.557,60 

€ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση επιστροφή της εγγυητικής στον δικαιούχο. 

 

9. Εφάπαξ αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης από το Ι.Κ.Α. του υπαλλήλου του Δήμου: 

ΦΟΥΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Διονυσίου ΔΕ-Οδηγών Υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση καταβολή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. 

 

 

      

                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                    ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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