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ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                           Αρ.Πρωτ:  18781  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

                        

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  26ης  EKTAKTHΣ  Συνεδρίασης  

               Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 

3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του N.4555/ 2018,   να 

σας  καλέσω σε  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, 

την  28ην  Σεπτεμβρίου   2020, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ , ώρα έναρξης 09.00 έως  

11.30  ώρα λήξης της Συνεδρίασης, η οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ  

60249/22-9-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσ θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς. 

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε  τις  προτάσεις  και την ψήψο σας  εντός 

του παραπάνω χρονικού διαστήματος ( 9.00 -11.30), για  λήψη απόφασης  στο  

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 : 

Τα μέλη που δεν αποστείλουν την ψήφο τους από τις 9.00 έως τις 11.30       

θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).  

 

1.- Συμμετοχή  του Δήμου στην  Πρόσκληση  του Ε.Π. « Αττική » με κωδικό 

πρόσκλησης ΑΤΤ 088 και τίτλο « Παρεμβάσεις βελτίωσης  της ενεργειακής 

αποδοτικότητας  σε Δημοτικά κτίρια»  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για 

την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί  στο πλαίσιο υποβολής της 

ανωτέρω πρότασης. 

 

Το κατεπείγον  του θέματος  συνίσταται στο γεγονός  ότι υπάρχουν 

καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή της πρότασης 

 

2.- Παράταση  (8η) της συνολικής προθεσμίας  κατασκευής  του έργου : 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ 

ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », αρχικού συμβατικού   ποσού  

8.993.757,88 € (πλέον Φ.Π.Α) και 1ης Σ.Σ.Ε ποσού 723.466,92 € (πλέον 

Φ.Π.Α.). 

 
Το κατεπείγον του  θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι  η 7η παράταση λήγει  την 

30η -9-2020  και πρέπει άμεσα να  εγκριθεί  η νέα παράταση  για την  ολοκλήρωση 

των εργασιών . 
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3.- Ακύρωση της 99/2020  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την έγκριση 

αναγκαιότητας ή μη  ονοματοθεσίας οδού  στην περιοχή Αγίου Γεωργίου  Σαλαμίνας   

και λήψη νέας απόφασης. 

 

4.- Ακύρωση της  100/2020  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την 

έγκριση αναγκαιότητας ή μη  ονοματοθεσίας οδού  στην περιοχή Ψιλής  Άμμου  

Σαλαμίνας   και λήψη νέας απόφασης. 

 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων , συνίσταται στο γεγονός ότι η Επιτροπή 

άρθρου 8  του Ν. 3463/2006,   θα συνεδριάσει  την 1η  Οκτωβρίου  2020 .                            

 

 

 

                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
        

                                                        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ 


