
 

 

 

11ησ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 07/06/2017 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η.Δ. ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1  Ζγκριςθ ςφναψθσ και όρων Προγραμματικισ 
φμβαςθσ με τθν Περιφζρεια Αττικισ για το 
ζργο: <<ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΠΕΡΑΜΑΣΟ>>, εξουςιοδότθςθ του κ. 
Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ & οριςμόσ 
εκπροςϊπου του Διμου μασ με τον 
αναπλθρωτι του ςτθν Κοινι Επιτροπι 
Παρακολοφκθςθσ του, προχπολογιςμοφ 
518.155,95€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24%). 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα 
Εγκρίνει τθν Προγραμματικι 
φμβαςθ με τθν Περιφζρεια 
Αττικισ για το ζργο: 
<<ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ>>,  
εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. 
Λαγουδάκθ Ιωάννθ για τθν 
υπογραφι τθσ & ορίηει ωσ 
εκπρόςωπο του Διμου τθν κ. 
Χατηθγεωργίου Ανδροφλα με 
αναπλθρωτι τθσ τον κ. 
Σηιγκουνάκθ Θεμιςτοκλι. 

2 Επικαιροποίθςθ τθσ μελζτθσ: <<Βελτίωςθ 

οδικοφ δικτφου Διμου Περάματοσ>>, για τθν 

προςαρμογι τθσ ςτισ διατάξεισ του ΦΕΚ 

1746/Β/2017. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα  
Εγκρίνει τθν επικαιροποίθςθ 
τθσ μελζτθσ: <<Βελτίωςθ οδικοφ 
δικτφου Διμου Περάματοσ>>, 
για τθν προςαρμογι τθσ ςτισ 
διατάξεισ του ΦΕΚ 
1746/Β/2017. 

3 Επικαιροποίθςθ τθσ μελζτθσ: 

<<ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ ΟΔΟΤ 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ>> για 

τθν προςαρμογι τθσ ςτισ διατάξεισ του ΦΕΚ 

1746/β/2017. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα  
Εγκρίνει τθν επικαιροποίθςθ 
τθσ μελζτθσ: <<ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ ΟΔΟΤ 
ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ 
ΠΕΡΑΜΑΣΟ>> για τθν 
προςαρμογι τθσ ςτισ διατάξεισ 
του ΦΕΚ 1746/β/2017. 

4 Ζγκριςθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ του ζργου: 

<<ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ ΟΔΟΤ 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ>>, 

προχπολογιςμοφ 420.000,00€ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%), με κωδικό 

Εξόδου 30.7333.0001. 97 

Αποφαςίηει Ομόφωνα 
Εγκρίνει τθ διενζργεια 
διαγωνιςμοφ του ζργου: 
<<ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ ΟΔΟΤ 
ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ 
ΠΕΡΑΜΑΣΟ>>, 
προχπολογιςμοφ 420.000,00€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24%), με κωδικό Εξόδου 
30.7333.0001. 
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Ζγκριςθ διενζργειασ πλειοδοτικισ φανερισ και 
προφορικισ δθμοπραςίασ για τθν εκποίθςθ 
εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων και τμθμάτων 
τουσ. 
 

98 

Αποφαςίηει Ομόφωνα. 
Εγκρίνει τθ διενζργεια 
πλειοδοτικισ φανερισ και 
προφορικισ δθμοπραςίασ για 
τθν εκποίθςθ 
εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων 
και τμθμάτων τουσ. 
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Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων ςτάκμευςθσ 

ςε δθμότεσ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗ 

7 Αίτθμα του κ. Κρυςτάλλθ ωκράτθ ςχετικά με 

τθν άδεια υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου ςτθ 

Κυριακάτικθ αγορά χιςτοφ. 
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Σο κζμα προθγικθκε τθσ 
ςυηιτθςθσ ζναντι τθσ 
ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ με 
αρικμοφσ 1 ζωσ 6.  
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία, 
μειοψθφοφντοσ του κ. Κεφεριάν 
Αναςτάςιου και απεχόντων των 
κ.κ. Κάκαρθ Φίλιππου, 
Καςαπίδθ Ευςτάκιου, Κοφρτθ 
Δθμιτριου, Αράπθ Παναγιϊτασ, 
Μαρμαρίδθ Κωνςταντίνου. 
Εγκρίνει τθ διαγραφι 
προςτίμου ςε βάρουσ του κ. 
Κρυςτάλλθ ωκράτθ 
προκειμζνου να του χορθγθκεί 
άδεια υπαίκριου ςτάςιμου 
εμπορίου ςτθν Κυριακάτικθ 
αγορά χιςτοφ.  
 

                                                          

                                                             Η Πρόεδροσ Δ.. 

                                            Αυτιά - Κατςιμπρή Παγώνα     


