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              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1ης 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 22/1/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 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. Συζήτηση - ενημέρωση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας του λιμανιού από τον 
νέο φορέα Ο.Λ.Π. 
 
ΘΕΜΑ 2. Α) Έγκριση αποδοχής της συμπληρωματικής κατανομής απο ΚΑΠ έτους 2019 ποσού 32.091,79 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας απο τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2019. Β) Έγκριση κατανομής του ως άνω ποσού  σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 
 
ΘΕΜΑ 3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών από τη μειοψηφία για τη συμμετοχή τους 
στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 3584/2007 δηλαδή ως 
συλλογικό πειθαρχικό όργανο. 
 
ΘΕΜΑ 4. Αποδοχή όρων και προσχώρηση στη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για 
την αντίστοιχη υπογραφή της σύμβασης και ορισμός ΤΠΔ ως χειριστή και μεσεγγυούχο για το έργο: "Προμήθεια 
βυθιζόμενων κάδων καθαριότητας του Δήμου Περάματος". 
 
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: "Κατασκευή κλιμάκων και τοιχείων σε οδούς 
του Άνω Περάματος". 
 
ΘΕΜΑ 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: "Κατασκευή προέκτασης οδού Νίκης και 
ανακατασκευή οδού Σουλίου στο Ν. Ικόνιο". 
 
ΘΕΜΑ 7. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους". 
 
ΘΕΜΑ 8. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2020, σύμφωνα 
με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17. 
 

 



ΘΕΜΑ 9. Ορισμός υπολόγου- υπευθύνου για το άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα και την διενέργεια 
πληρωμών του υποέργου που αφορά το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Περάματος με κωδικό ΟΠΣ 5002576 στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020. 
 
ΘΕΜΑ 10. Ορισμός υπολόγων για διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών και επιταγών για το οικονομικό έτος 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 6 του Ν. 4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). 
 
ΘΕΜΑ 11. Ορισμός υπολόγου - υπευθύνου για την κίνηση των λογαριασμών και την διενέργεια ηλεκτρονικών 
πληρωμών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται στη τράπεζα Ελλάδος. 
 
ΘΕΜΑ 12. Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Περάματος έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 13. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών στην 
Κυριακάτικη Αγορά (Παζάρι Σχιστού) έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 14. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 
παρ. 11β του Ν. 4412/2016. 
 
ΘΕΜΑ 15. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών  έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 
4412/2016. 
 
ΘΕΜΑ 16. Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 
270/81) για το έτος 2020. 
 
ΘΕΜΑ 17. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. πραγμάτων 
του Δήμου (Π.Δ. 270/81) έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 18. 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 19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών 
επισκευής οχημάτων, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης - αμόλυβδης των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020. 
 
ΘΕΜΑ 20. Έγκριση πίνακα επιλογής βάσει μορίων εκπρόθεσμων αιτήσεων εγγραφής των φιλοξενουμένων παιδιών 
στα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος (Άρθρο 4 παρ. 2 και Άρθρο 3 παρ. 5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και της αποφ. Δ.Σ. με αρ. 57/2018). 
 
ΘΕΜΑ 21. Έγκριση διακοπής φιλοξενούμενων παιδιών απο τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος 
"Άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και την 57/2018 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Μουγιακάκου  Ελένη 
 


