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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Σας καλούμε να προσέλθετε στη  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω 
τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) στις 29/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 67  του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/29-05-2020 (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. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών 
από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία "ΒΟΡΕΑΣ" του Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 2. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών 
από την σεισμού με την κωδική ονομασία "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ" του Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 3. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών 
από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία "ΔΑΡΔΑΝΟΣ" του Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 4. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2021, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17. 
 
ΘΕΜΑ 5. Ορισμός υπολόγων για διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών και επιταγών για το οικονομικό έτος 
2021, σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 6 του Ν. 4555/18.  
 
ΘΕΜΑ 6. Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Περάματος έτους 2021. 
 
ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών 
στην Κυριακάτικη Αγορά (Παζάρι Σχιστού) έτους 2021. 
 

 



ΘΕΜΑ 8. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας έτους 2021, σύμφωνα με το 
άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016. 
 
ΘΕΜΑ 9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του 
Ν. 4412/2016. 
 
ΘΕΜΑ 10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και 
μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) έτους 2021. 
 
ΘΕΜΑ 11. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης εκποιούμενων ακινήτων του Δήμου (άρθρο 7 
του Π.Δ. 270/81) έτους 2021. 
 
ΘΕΜΑ 12. Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, εκμίσθωση, μίσθωση κ.λ.π. κινητών 
πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 9 Π.Δ. 270/81) για το έτος 2021.  
 
ΘΕΜΑ 13. 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 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
εργασιών επισκευής οχημάτων, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης- αμόλυβδης των οχημάτων του Δήμου για το 
έτος 2021. 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 
 

Μουγιακάκου  
Ελένη 

 


