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                Ενταύθα 
 
Σας καλούμε να αποφασίσετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση  την 10η του μηνός  Ιουνίου έτους 2022 
ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης  08:00π.μ. και λήξης 10:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 
του Ν. 4555/2018, τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 55/11-3-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021, 
του άρθρου 43, παρ. 1 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 75/30-3-2020),  των υπ’αριθμ. πρωτ. 40/20930/31-03-
2020, 163/33282/29-05-2020, 18318/13-03-2020, 60249/22-09-2020, 426/77233/13-11-2020 και 
643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31-05-
2022 (ΦΕΚ Β’ 2676/31-05-2022) με τη δια περιφοράς διαδικασία, για τη λήψη απόφασης των θεμάτων 
που ακολουθούν: 

 
1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγοντα χαρακτήρα της  συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 
2.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει για τη δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου κ. Παπακαλοδούκα Ελευθερίου και 
του Αντιδημάρχου κ. Γρύλλη Νικήτα στην Αθήνα την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022.  

 
Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθούν από πλευράς του Δήμου όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες λόγω του επικειμένης αναχώρησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην 
Αθήνα.   
Θα προβούν σε προγραμματισμένες συναντήσεις με διάφορους φορείς και συγκεκριμένα με τον 
Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Μητσοτάκη Κυριάκο μετά από πρόσκληση που απέστειλε στους Δημάρχους 
Μικρών Νησιωτικών Δήμων (έως 3.000 κατοίκων), με τον Επιτελικό Διευθυντή Εμπορικής 
Εκμετάλλευσης της Attica Group κ. Θεοδωράτο Διονύσιο για θέματα ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, με το 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής για θέματα ύδρευσης, με τη Σύμβουλο του 
Προέδρου της ΕΡΤ κα Παπαδάκη Λίνα για θέματα προβολής και διαφήμισης του νησιού μας και τέλος 
με το Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας «Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος» και τον Κοινωνικό Σύλλογο Συμαίων 
Πειραιά «Ο Πανορμίτης» για πολιτιστικά θέματα. 
Θα μετακινηθούν με πλοίο από Σύμη προς Πειραιά τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 και θα αναχωρήσουν με 
το ίδιο μέσο μετακίνησης από Πειραιά προς Σύμη την Κυριακή  19  Ιουνίου 2022. 

 
Για τα θέματα, σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την 
ενημέρωσή σας, ώστε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.     

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-675604-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-43005-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-675604-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-43005-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-675604-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-43005-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/


 

 

 
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας την 10η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα  
Παρασκευή και ώρα από 08:00π.μ. έως 10:00π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του 
Δήμου, dimosymis@yahoo.gr .  
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