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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Σας καλούμε να προσέλθετε στη Δημόσια τακτική - μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια 
ζώσης (αίθουσα συνεδριάσεων) και με τηλεδιάσκεψη (Microsoft Team), στις 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 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 το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και με 
τα εξής θέματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για καθορισμό του ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας Δημάρχων και εν 
ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων έτους 2023. 
 
ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός τελών καθαριότητας - φωτισμού δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας 
έτους 2023. 
 
ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, 
με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. 
 
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ' τριμήνου 2022 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μετονομασία του γηπέδου Περάματος σε "Παντελής Αντωνίου". 
 
ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για τη διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών και επιταγών 
για το έτος 2023. 
 
ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για τη σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων ενδιαφερομένων πωλητών 
της αξιολόγησης για τη χορήγηση αδειών σε βραχυχρόνιες αγορές (Κυριακάτικες αγορές - 
Εμποροπανηγύρεις - Αγορές ρακοσυλλεκτών) έτους 2023. 
 

 



ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης για τη σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων 
για τη χορήγηση αδειών σε βραχυχρόνιες αγορές (Κυριακάτικες Αγορές - Εμποροπανηγύρεις - Αγορές 
Ρακοσυλλεκτών) έτους 2023. 
 
ΘΕΜΑ 10. Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Περάματος έτους 2023. 
 
ΘΕΜΑ 11. Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. κινητών πραγμάτων 
του Δήμου (άρθρο 9 Π.Δ. 270/81) για το έτος 2023. 
 
ΘΕΜΑ 12. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. 
πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/81) έτους 2023. 
 
ΘΕΜΑ 13. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων δημοτών για 
παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης. 
 
ΘΕΜΑ 14. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης εκποιούμενων ακινήτων του Δήμου (άρθρ.7 
του Π.Δ. 270/81) έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 15. 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€ 
 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 
 

Μουγιακάκου  
Ελένη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται να δηλώσουν πριν την έναρξη της συνεδρίασης αν θα 
παρακολουθήσουν δια ζώσης τη συνεδρίαση ή με τηλεδιάσκεψη).  
 


