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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Σας καλούμε στη Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης 
(Microsoft Teams) στις 08/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 
σύμφωνα με την με αρ.  643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» και με τα εξής θέματα:  
 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή Δικτύου 
Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Περάματος" αναδόχου "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ". 
 
ΘΕΜΑ 2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή παράτασης μέχρι τις 28-02-2023, του συμβατικού χρόνου 
της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου "ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016" και ειδικότερα για τον άξονα 
προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα". 

ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για καθορισμό του ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία 
Δημοτικών Συμβούλων έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 4. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.). 
 
ΘΕΜΑ 5. Ορισμός νέου Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.: "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Περάματος". 
 
ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για παραγραφή ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2022. 
Σχετικό έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 64967/06.10.2020. 
 
ΘΕΜΑ 7.  Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 8. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 9. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022, σύμφωνα 
με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17. 

 



 
ΘΕΜΑ 10. Ορισμός υπολόγων για διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών και επιταγών για το οικονομικό έτος 2022, 
σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 6 του Ν. 4555/18. 
 
ΘΕΜΑ 11. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού - υπολόγου λογαριασμού χρηματοδοτούμενου 
έργου. 
 
ΘΕΜΑ 12. Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Περάματος έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 13. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών στην 
Κυριακάτικη Αγορά (Παζάρι Σχιστού) έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 14. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση 
κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου (άρθρ. 1 του Π.Δ. 270/81) έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 15. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης εκποιούμενων ακινήτων του Δήμου (άρθρ. 7 του Π.Δ. 
270/81) έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 16. Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, εκμίσθωση, μίσθωση κ.λ.π. κινητών πραγμάτων του 
Δήμου (άρθρο 9 του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2022. 
 
ΘΕΜΑ 17. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) Τεχνικού υπαλλήλου για την επιτροπή παραλαβής και 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών έργων αξίας κάτω των 5.869,00€. 
 
ΘΕΜΑ 18. Έγκριση αποδοχής της συμπληρωματικής κατανομής 2022, ποσού 31.647,46€, σε βάρος του Κ.Α. 00-
6711.0001 που αφορά κάλυψη δαπανών θέρμανσης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, από τους Κ.Α.Π. 
 
ΘΕΜΑ 19. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αναπηρικών θέσεων στάθμευσης. 
 
ΘΕΜΑ 20. Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήσεως εγγραφής στο Α' τμήμα Προσχολικής Αγωγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 4249/Β/2017) και τη σχετική απόφασή του Δ.Σ. (57/2018). 
 
ΘΕΜΑ 21. Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήσεως εγγραφής στο Γ' τμήμα Προσχολικής Αγωγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 4249/Β/2017) και τη σχετική απόφασή του Δ.Σ. (57/2018). 
 
ΘΕΜΑ 22. Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήσεως εγγραφής στο Δ' τμήμα Προσχολικής Αγωγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 4249/Β/2017) και τη σχετική απόφασή του Δ.Σ. (57/2018). 
 
ΘΕΜΑ 23. Έγκριση διακοπής φιλοξενουμένων παιδιών από τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.α. του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
του Δήμου Περάματος (Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.). 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 
 

Μουγιακάκου  
Ελένη 

 


