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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

16ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί 
δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου στις 21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 – 21:00, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 
5 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 και σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 
33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με τα εξής 
θέματα: 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 50/2020 (ΑΔΑ: 604ΒΩΞΔ-ΚΘΣ) απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς Σχιστού (Παζάρι) μετά το με 
αρ. πρωτ. 42547/11078-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(εισερχόμενο πρωτ. 10520/3-
8-2020). 
 
ΘΕΜΑ 2. Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για την τοποθέτηση σε νέες θέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα της 
Τ.Υ. του Δήμου δικαιούχων πωλητών με υφιστάμενες άδειες στην Κυριακάτικη αγορά (παζάρι σχιστού). 
 
ΘΕΜΑ 3. Άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Μεσσηνίας - Ανωνύμου Πεζοδρόμου - Πάροδος Μ. Κιουρί και Μ. 
Κιουρί στο Ν. Ικόνιο του Δήμου Περάματος, στο ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Σορανίδη Αναστασίου σε 
συμμόρφωση με την με αρ. Α3988/2014 δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 4. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: 
"Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και οδοποιίας σε περιοχές του Δήμου ", εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου 
για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησής του. 
 
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για το έργο: "Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό 
Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος" και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της 
προαναφερθείσας σύμβασης. 
 

 



ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής & 
επαγγελματικής ζωής", περιόδου 2020-2021 και εξουσιοδότηση Νομίμου Εκπροσώπου του Δήμου 
Περάματος για την υπογραφή σχετικής σύμβασης. 
 
ΘΕΜΑ 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β' τριμήνου 2020 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 8. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 10. Έγκριση κατανομής Γ! Δόσης 2020 ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 που 
αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 11. Επικαιροποίηση των με αρ. 173/2018, 13/2019, 135/2019 αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με τη 
χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους κατοίκους του Δήμου μας οι οποίοι βρίσκονται 
σε κατάσταση "ΕΝΔΕΙΑΣ". 
 
ΘΕΜΑ 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑΣ). 
 
ΘΕΜΑ 13. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016, λόγω μετάταξης υπαλλήλου. 
 
ΘΕΜΑ 14. 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 15. Έγκριση διακοπής φιλοξενουμένων παιδιών από τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Περάματος (Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.). 
 
ΘΕΜΑ 16. Έγκριση διαγραφής φιλοξενουμένων παιδιών  από  τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Περάματος (Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.). 
 
ΘΕΜΑ 17. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων (πεύκων) επί της Περικλέους και Κατσαντώνη 13". 
 
 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 
 

Μουγιακάκου  
Ελένη 

 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.  

 


