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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
 

 

     Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 να σας καλέσουμε σε Έκτακτη    

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνος, διά ζώσης, την 2α-3-2023 ημέρα 

της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 8.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 

κατωτέρω θέματα.  

 

 

1. Κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 

2023. 

Το κατεπείγον συνίσταται στην αναγκαιότητα εγκρίσεως του προϋπολογισμού από την 

Προϊσταμένη Αρχή, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

 

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 

2023. 

Το κατεπείγον συνίσταται στην αναγκαιότητα εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης από την Προϊσταμένη Αρχή, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

 

3. Εισηγητική έκθεση Γ΄ Τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

Δήμου. 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να κλείσει το Γ΄ Τρίμηνο του 

προϋπολογισμού του έτους 2022. 

4. Έγκριση (ΙΙ) Πρακτικού Ε.Δ.Σ. & Ο.Π. της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Α. «Εγκατάσταση 

Αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των Σχολικών Κτιρίων [ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ]»,  Β. «Εγκατάσταση Αλεξικέραυνων στα Δημοτικά Κτίρια». 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Έγκριση (Ι) Πρακτικού Ε.Ε.Ε.Ε.Σ. της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή και 

Αποκατάσταση φθορών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λ. Φανερωμένης». 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

6. Έγκριση (Ι) Πρακτικού Ε.Δ.Σ. & Τ.Π. της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ¨Εκπόνηση Σχεδίου 

Αστικής Προσβασιμότητας [ΣΑΠ] στο Δήμο Σαλαμίνας [Χρηματοδότηση Πράσινο 

Ταμείο]. 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

7. «Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και 

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα» 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα πρέπει να αποδεχθούμε τη 

χρηματοδότηση η οποία αφορά μισθοδοσία προσωπικού. 

 

8. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της μελέτης που 

αφορά: «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών μετακινήσεων Δήμου Σαλαμίνας» με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των 

ορίων συνολικού ποσού  246.138,97€ (με Φ.Π.Α). 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική 

διαδικασία σε εύλογο χρονικό διάστημα λόγω της χρηματοδότησης από το ΚΑΠΕ. 
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