
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
ΣΜΗΜΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 

 

Αριθ. Πρωτ.  6330/5939 

Ημερ. Πρωτ. 13/4/18 

 

 

                   Πέραμα, 13 Απριλίου 2018 
 

 

 

 

ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

10ησ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
ασ καλοφμε να προςζλκετε ςτθ Δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που κα 
διεξαχκεί ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Δ.. του Διμου Περάματοσ ςτισ 19/4/2018 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 
20:00 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξισ κζματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΣΑ ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ 
 
ΘΕΜΑ 1. Ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ δθμοτικϊν παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν του Διμου 

Περάματοσ. 

 

ΘΕΜΑ 2. Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ. 

 

ΘΕΜΑ 3. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα 
"ΦΙΛΟΦΘΜΟ ΙΙ" ςτον άξονα προτεραιότθτασ "Θ τοπικι ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ" με 
τίτλο "Προμικεια μθχανθμάτων ζργου ι και ςυνοδευτικοφ εφοπλιςμοφ". 

 

ΘΕΜΑ 4. Πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για τθν 
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ: "Δομι παροχισ βαςικϊν αγακϊν Διμου Περάματοσ, Κοινωνικό παντοπωλείο - 
παροχι ςυςςιτίου" Διμου Περάματοσ με κωδικό ΟΠ 5003670 ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα "Αττικι 
2014-2020". 

 

ΘΕΜΑ 5. Λιψθ απόφαςθσ για τθν άνευ ανταλλάγματοσ ςυνεργαςία του Διμου Περάματοσ με τθν 
"ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ" για τθν οργάνωςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
ςυςκευαςιϊν ςτο Διμο. Εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου κ. Ιωάννθ Λαγουδάκθ για τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

ΘΕΜΑ 6. Λιψθ απόφαςθσ για τθν εκμίςκωςθ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ "ΠΡΟΝΟΙΑ" με τθ διαδικαςία 
τθσ ανοιχτισ δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010). 

 

ΘΕΜΑ 7. Λιψθ απόφαςθσ για τθν εκμίςκωςθ του χϊρου του κερινοφ κινθματογράφου "ΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ" 
με τθ διαδικαςία τθσ ανοιχτισ δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010). 

 

ΘΕΜΑ 8. Λιψθ απόφαςθσ για τθν εκμίςκωςθ του κυλικείου και περιβάλλοντοσ χϊρου  του κεάτρου 
"ΜΙΚΘ ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ" με τθ διαδικαςία τθσ ανοιχτισ δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010). 

 



 

ΘΕΜΑ 9. Ζγκριςθ χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ του ζργου: "υμπλθρωματικζσ 
εργαςίεσ καταςκευισ περιβάλλοντοσ και λοιπϊν χϊρων παιδικοφ και βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ Άνω 
Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 10. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για τθν προμικεια κάδων κακαριότθτασ ζωσ του ποςοφ των 
259.000,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 20-7135.0005 προχπολογιςμοφ του Διμου οικ. ζτουσ 2018. 

 

ΘΕΜΑ 11. Ζγκριςθ διενζργειασ πλειοδοτικισ φανερισ και προφορικισ δθμοπραςίασ για τθν εκποίθςθ 
εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων και τμθμάτων τουσ. 

 

ΘΕΜΑ 12. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ 
του Θ/Μ τμιματοσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ με χρζωςθ των ΚΑΕ: 1. ΚΑΕ 20.6662.0001 μζχρι του ποςοφ των 
15.000€. 2. ΚΑΕ 20.6662.0002 μζχρι του ποςοφ των 20.000€. 

 

ΘΕΜΑ 13. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για διάφορουσ Κ.Α. που αφοροφν ςε διάφορεσ δράςεισ για 
τθν Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ - Ποιότθτασ Ηωισ. 

 

ΘΕΜΑ 14. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν που αφοροφν ςε προμικειεσ και εργαςίεσ για το τμιμα 
Κίνθςθσ και υντιρθςθσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου ςτουσ κάτωκι Κ.Α. προχπολογιςμοφ 2018:  - 
Κ.Α. 10-6263.0001 ςυντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων, ποςοφ 15.000,00€.  - Κ.Α. 20-7131.0001 
προμικεια εργαλείων για τα ςυνεργεία του Διμου (θλεκ/γοι, κακ/τθτασ κλπ.), ποςοφ 3.000,00€. 

 

ΘΕΜΑ 15. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν που αφοροφν προμικειεσ  του τμιματοσ μικροζργων τθσ 
Δ/νςθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, ςε βάροσ των αντίςτοιχων Κ.Α. προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018. 

 

ΘΕΜΑ 16. Ζγκριςθ βεβαίωςθσ παραλαβισ υπθρεςιϊν απο το Δθμοτικό υμβοφλιο, όπωσ προβλζπεται 
απο τισ διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α') για τισ απευκείασ 
ανακζςεισ. 

 

ΘΕΜΑ 17. Ζγκριςθ ι μθ διαγραφισ χρζωςθσ που αφορά άδεια ςτο Κυριακάτικο Παηάρι χιςτοφ, 
ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. πρωτ. 5123/4735/22-03-2018 αίτθςθ του κ. Μπίλθ Θεοφάνθ. 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του 
Δ.. 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 
 

 
 

 


