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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

17ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας καλούμε στην Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω 
τηλεφώνου στις 25/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 – 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 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: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19»  και με τα εξής θέματα: 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για ανανέωση - παράταση συμβάσεων εργαζομένων του κέντρου κοινότητας Δήμου 
Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης α) για αγορά του οικοπέδου στο Ο.Τ. 30 οικ. 28 σύμφωνα με την με αρ. 69/2020 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω1ΣΝΩΞΔ-ΑΝΓ) και β) την αποδοχή προσφοράς του ιδιοκτήτη. 
 
ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθώματος στο κυλικείο του Δημαρχείου για το μήνα Οκτώβριο έως 
Δεκέμβριο 2020. 
 
ΘΕΜΑ 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ' τριμήνου 2020 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού του 
Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση του από 23/10/2020 πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για την επανατοποθέτηση 161 (4) 
τετράμετρων θέσεων υφιστάμενων αδειών πωλητών με ισχύ ως την συνταξιοδότηση τους στην Κυριακάτικη αγορά 
(παζάρι Σχιστού) που διενεργήθηκε από την επιτροπή της με αρ. 83/2020 ΑΔΑ 6ΠΦΖΩΞΔ-Δ1Δ απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των (5) 8μετρων σταθερών θέσεων για καντίνες. 
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Μουγιακάκου  Ελένη 
*Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου  

 


