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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης Τακτικής Συνεδρίασης

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του
N.4555/ 2018, να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 13ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
έναρξης 09.30 έως 13.00 ώρα λήξης της Συνεδρίασης η οποία σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. θα πραγματοποιηθεί
δια περιφοράς.
Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τις προτάσεις και την ψήψο σας εντός
του παραπάνω χρονικού διαστήματος ( 9.30 -13.00), για λήψη αποφάσεων
στα
παρακάτω
θέματα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση (apofaseis_epitropi@0165.syzefxis.gov.gr), είτε
μέσω
γραπτού μηνύματος SMS στο προσωπικό τηλέφωνο ( 6976288005 ) του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου :
1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20212024 Δήμου Σαλαμίνας .
2. Επικαιροποίηση

της 116/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :

Σύναψη Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της ΜΚΟ
ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ για τους σκοπούς της

λειτουργίας «Δομής Παροχής Βασικών

Αγαθών: Κοινωνικού Παντοπωλείου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
στο πλαίσιο της επιχορήγησης της Πράξης από τον Άξονα Προτεραιότητας 9
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και ειδικότερα την Πρόσκληση με κωδικό
ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555).
3. ΄Εγκριση φακέλου του έργου : Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων πρανών
στις θέσεις Κακή Βίγλα και Πόρτο Φίνο στην νήσο Σαλαμίνα καθώς και την
έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Σαλαμίνας με την
Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση του έργου..
4.
5.

Παράταση του έργου « Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2017
(ΣΑΤΑ).
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας .

6.

Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Σαλαμίνας .

7. Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο
174 του Κώδικα.
8. Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης.>>
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