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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

    

        

             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  3ης  TAKTIKHΣ  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  ΤΑΚΤΙΚΗ   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, δια 

ζώσης ,  την  9ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2022, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα  15.00,  

σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 643/24-09-2021  & 22678/6-12-2021  

εγκυκλίους του Υπ. Ες.,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  για λήψη  

απόφασης  στα  παρακάτω θέματα:  

1.- Α΄ κατανομή  Λειτουργικών Δαπανών 2022, για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας  

και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου  καθώς και  μισθοδοσία 

Σχολικών Τροχονόμων. 

 

2.- Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

έργου : Κομβικός σταθμός  βάσης κινητής Τηλεφωνίας στην θέση  ΥΨΩΜΑ 

ΚΑΡΕΛΑ – ΑΙΑΝΤΕΙΟ του Δήμου Σαλαμίνας.  

3.- Έγκριση παράτασης  του έργου « Κατασκευή Δημοτικής  Βιβλιοθήκης » στα 

Αμπελάκια. 

4.- Έγκριση παράτασης  προθεσμίας του έργου : Συντήρηση – Βελτίωση  οδικού 

Δικτύου  Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2019. 

5.- Παράταση  προθεσμίας  του έργου : Κατασκευή  δικτύων 

αποχέτευσης  στους   οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου  

Σαλαμίνας .  

6.- Έγκριση παράτασης  προθεσμίας του έργου : Επισκευή  & συντήρηση  

σχολικών κτιρίων  2018-2019-2020. 

7.- Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων  σε κοινόχρηστους χώρους και 

δημόσια  σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

8.- Ίδρυση  χορωδίας  Δήμου Σαλαμίνας . 

9.- ‘Εγκριση κανονισμού Λειτουργίας  Δημοτικής Χορωδίας  Δήμου 

Σαλαμίνας.   



10.- Έγκριση νέων μελών της Δημοτικής  Επιτροπής  Νεολαίας  του 

Δήμου Σαλαμίνας, η οποία  φέρει την ονομασία « Συμβούλιο Νεολαίας ». 

11.- Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της Λ.Αιαντείου (11η στάση ) 

στην περιοχή Κατσούλι  με την διαδικασία  της εκμίσθωσης  κατόπιν 

δημοπρασίας για την άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου  και την 

προσωρινή  εγκατάσταση  πάγκου για την πώληση οστρακοειδών  και 

νωπών αλιευμάτων. 

12.- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  με τους αναπληρωτές τους στην 

επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών α) εκποίηση  μίσθωσης ή εκμίσθωσης  

κινητών και ακινήτων του Δήμου και β) εκτίμησης κινητών  και ακινήτων 

πραγμάτων. 

13.- Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Μικράς Ασίας  στην περιοχή 

Αιάντειο. 

14.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά : Οι συνεχιζόμενες  αυξήσεις 

των εισητηρίων  σε οχήματα και επιβάτες  στην πορθμειακή  γραμμή 

Παλούκια – Πέραμα», κατόπιν αιτήματος  του Δ.Σ. κ. Δερτούζου 

Εμμανουήλ.  

15.- Συζήτηση του θέματος που αφορά  τα χρόνια προβλήματα που 

απασχολούν τους κατοικους της  περιοχής ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΜΙΖΑ του Δήμου 

Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Αλαϊσκα Βασίλειου. 

16.-  Συζήτηση του θέματος που αφορά την ένταξη στο Πρόγραμμα  

« Αντώνης Τρίτσης » Κατασκευή κλειστής αίθουσας  στο 1ο ΕΠΑΛ 

Σαλαμίνας  για τις ανάγκες  του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής  

κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπάγιου Θρασύβουλου. 

 

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

     

                                                                     ΣΥΜΕΩΝ   ΓΑΛΕΟΣ 


