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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Σας καλούμε να προσέλθετε στη Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί 
στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δήμου Περάματος στις 30/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/18 και με τα εξής θέματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1. Ακύρωση της με αρ. 93/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη 1η τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019. 
 
ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019. 
 
ΘΕΜΑ 3. Αντικατάσταση 2 Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους της ειδικής επιτροπής 
επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος σύμφωνα 
με το Άρθρο 3 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας και τη με αρ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. 
 
ΘΕΜΑ 4. Αντικατάσταση 2 Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους της ειδικής επιτροπής 
επαναξιολόγησης για περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή επαναπροσδιορισμού αυτών στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 
και τη με αρ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. 
 
ΘΕΜΑ 5. Αντικατάσταση αιρετών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας "Σ.Τ.Ο." λόγω 
αλλαγής Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 6. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε παιδότοπους - παιδικές χαρές και 
παιδικούς σταθμούς. 
 
ΘΕΜΑ 7. Αντικατάσταση αιρετών στην επιτροπή σφράγισης και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 8. Αντικατάσταση 2 Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής και βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης εργασιών αξίας κάτω των 5.869,00€. 
 

 



ΘΕΜΑ 9. Αντικατάσταση 2 Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους της εκτιμητικής επιτροπής 
για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση κ.λ.π. πραγμάτων του Δήμου "Π.Δ.270/81". 
 
ΘΕΜΑ 10. Αντικατάσταση 2 Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους της επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση κ.λ.π. πραγμάτων του Δήμου "Π.Δ. 270/81". 
 
ΘΕΜΑ 11. Αντικατάσταση ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 12. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων δημοτών για παραχώρηση αναπηρικών θέσεων 
στάθμευσης. 
 
ΘΕΜΑ 13. Σύσταση επιτροπής αχρήστου υλικού. 
 
ΘΕΜΑ 14. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Οικιστικού. 
 
ΘΕΜΑ 15. Σύσταση και λειτουργία επιτροπής παζαριού. 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 
 

Μουγιακάκου  
Ελένη 

 


