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              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

1ησ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
ασ καλοφμε να προςζλκετε ςτθ Δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που κα 
διεξαχκεί ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Δ.. του Διμου Περάματοσ ςτισ 21/1/2019 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
19:00 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξισ κζματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
ΘΕΜΑ 1. υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ επίλυςθσ φορολογικϊν διαφορϊν και αμφιςβθτιςεων ζτουσ 2019, 

ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Ν. 4456/17. 

 

ΘΕΜΑ 2. Οριςμόσ υπολόγων για διαχείριςθ τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν και επιταγϊν για το οικονομικό ζτοσ 
2019, ςφμφωνα με άρκρο 204 παρ. 6 του Ν. 4555/18(ΚΛΕΙΘΕΝΗ). 

 

ΘΕΜΑ 3. Οριςμόσ υπολόγου - υπευκφνου για τθν κίνθςθ των λογαριαςμϊν και τθν διενζργεια 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν του προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, οι οποίοι τθροφνται ςτθ Σράπεηα 
Ελλάδοσ. 

 

ΘΕΜΑ 4. υγκρότθςθ επιτροπισ ςφράγιςθσ και εκτζλεςθσ των διοικθτικϊν πράξεων των καταςτθμάτων 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και των επιχειριςεων δικαιοδοςίασ του Διμου Περάματοσ ζτουσ 2019. 

 

ΘΕΜΑ 5. Λιψθ απόφαςθσ για τθ ςφςταςθ επιτροπισ ελζγχου δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ αδειϊν 
ςτθν Κυριακάτικθ Αγορά (Παηάρι χιςτοφ) ζτουσ 2019. 

 

ΘΕΜΑ 6. Οριςμόσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμικειασ ωσ 31/12/2019 ςφμφωνα με 
το άρκρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 7. Οριςμόσ επιτροπισ παραλαβισ υπθρεςιϊν ωσ 31/12/2019 ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 11δ 
του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 8. Οριςμόσ εκτιμθτικισ επιτροπισ για τθν εκποίθςθ εκμίςκωςθ μίςκωςθ κ.λ.π. πραγμάτων του 
Διμου (Π.Δ. 270/81)για το ζτοσ 2019. 

 

ΘΕΜΑ 9. Οριςμόσ 2 Δθμοτικϊν υμβοφλων και 1 Σεχνικοφ υπαλλιλου για τθν επιτροπι παραλαβισ και 
βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ζργων αξίασ κάτων των 5.869,00€. 

 



 

ΘΕΜΑ 10. Οριςμόσ επιτροπισ διενζργειασ δθμοπραςιϊν για τθν εκποίθςθ εκμίςκωςθ μίςκωςθ κ.λ.π. 
πραγμάτων του Διμου (Π.Δ. 270/81) ζτουσ 2019. 

 

ΘΕΜΑ 11. υγκρότθςθ επιτροπισ παραλαβισ των ανταλλακτικϊν και εργαςιϊν επιςκευισ οχθμάτων του 
Διμου για το ζτοσ 2019. 

 

ΘΕΜΑ 12. Εκλογι δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ μειοψθφίασ για τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

 

ΘΕΜΑ 13. Λιψθ απόφαςθσ για τθ δθμιουργία και χωροκζτθςθ ενόσ (1) "πράςινου ςθμείου που κα 
πραγματοποιοφνται δράςεισ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ" / "Κζντρου Ανακφκλωςθσ 
Εκπαίδευςθσ για τθν διαλογι ςτθν Πθγι (ΚΑΕΔΙΠ) ςτο Διμο Περάματοσ. 

 

ΘΕΜΑ 14. Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ  με αρ. 189/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου για τθ 
χοριγθςθ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε δικαιοφχουσ κατοίκουσ του Διμου μασ οι οποίοι βρίςκονται 
ςε κατάςταςθ "ΕΝΔΕΙΑ". 

 

ΘΕΜΑ 15. Ζγκριςθ πρακτικοφ Γ.. τθσ Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ Περιβαλλοντικι Α.Ε. για τθν ανάκεςθ τθσ 
εκκακάριςθσ ςτθν εταιρεία "υνεργαηόμενοι ορκωτοί λογιςτζσ- ανϊνυμθ ελεγκτϊν λογιςτϊν" και 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ κόςτουσ εκκακάριςθσ ςφμφωνα με αυτό. 

 

ΘΕΜΑ 16. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (2θ τμθματικι παραλαβι), τθσ 
προμικειασ: "Προμικεια ζτοιμου ςκυροδζματοσ για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και βελτίωςθσ 
ακλθτικϊν εγκαταςταςζων". 

 

ΘΕΜΑ 17. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (2θ τμθματικι παραλαβι), τθσ 
παροχισ υπθρεςίασ "Μίςκωςθσ μθχανθμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε χϊρουσ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

 

ΘΕΜΑ 18. α) Ζγκριςθ αποδοχισ τθσ ςυμπλθρωματικισ κατανομισ απο τουσ ΚΑΠ ζτουσ 2018 ποςοφ 
12.051,89€ για τθν κάλυψθ  λειτουργικϊν δαπανϊν των ςχολείων του Διμου και β) ζγκριςθ κατανομισ 
του ωσ άνω ποςοφ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ του Διμου. 

 

ΘΕΜΑ 19. Ζγκριςθ βεβαιϊςεων παραλαβισ υπθρεςιϊν απο το Δθμοτικό υμβοφλιο, όπωσ προβλζπεται 
απο τισ διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α') για τισ απευκείασ 
ανακζςεισ. 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του 
Δ.. 

 
 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 


