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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

            

                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  32ης  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  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 και 

την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπ. Ες., να σας καλέσω σε  ΕΚΤΑΚΤΗ 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος,  δια περιφοράς (τηλεφωνική ) 

την 2αν  Δεκεμβρίου  2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ώρα έναρξης 10.30 

π.μ.  και ώρα λήξης  12.30 μ.μ., για λήψη  αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Λιάρου – Βλάχου Κυριακούλας (με 
κτηματ.αριθμό 28104). 
 

2. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Λιάρου – Βλάχου Κυριακούλας (με 
κτηματ.αριθμό 28103). 

 

3. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Στρατικοπούλου – Τάχουλα Κωνσταντίνας. 

 
4. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  

έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Βλάχου – Τσοπανάκη Ελένης. 
 

5. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Βλάχου Παναγιώτη. 

 
6. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  

στην ιδιοκτησία  της κας Κούκη Ελένης. 
 

7. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Κιαμίλη Ευάγγελου.  

 
8. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  

έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Τραϊκου – Κάστου Μαρίας. 
 

9. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Παπαδοπούλου – Τάχουλα Ειρήνης. 

 
10.  Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  

έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Παντελίου Δημητρίου. 
 



11.   Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Στοιχείου Σοφίας.  

 

12.  Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Ρουγκάλα  Αθανασίου. 

 
13. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  

έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Παπακομνηνού Γεωργίου. 
 

14.   Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  
έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Καλλίδου Μελπομένης. 

 

Το κατεπείγον των θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι  πρέπει να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία  των προσκυρώσεων δημοτικών οικοπεδικών 

εκτάσεων για την υπογραφή των συμβολαίων.  

 

                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

                                                                         ΣΥΜΕΩΝ   ΓΑΛΕΟΣ 


