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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

12ησ 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 2/5/2018 θμζρα Σετάρτθ 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 τροποποίθςθσ τθσ με αρ. 228/2015 απόφαςθσ Δ.., περί καταβολισ μθνιαίασ 
οικονομικισ ειςφοράσ, κατ' εφαρμογι των ρυκμίςεων του ιςχφοντοσ κανονιςμοφ λειτουργίασ (ΦΕΚ 
4249/5-12-2017), των τμθμάτων προςχολικισ αγωγισ του Διμου μασ. 

 

ΘΕΜΑ 3. Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ με αρ. 219/2014 απόφαςθσ Δ.., για τθ μοριοδότθςθ των αιτιςεων 
εγγραφισ των παιδιϊν (για τθν επιλογι τουσ), κατ' εφαρμογι των ρυκμίςεων του ιςχφοντοσ κανονιςμοφ 
λειτουργίασ (ΦΕΚ 4249/05-12-2017), των τμθμάτων προςχολικισ αγωγισ του Διμου μασ. 

 

ΘΕΜΑ 4. Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ. 

 

ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για τθ προμικεια: α) ενόσ (1) απορριμματοφόρου 16m3 με 
ςφςτθμα πλφςθσ κάδων, ενόσ (1) απορριμματοφόρου 10m3, ενόσ (1) δορυφορικοφ απορριμματοφόρου 
οχιματοσ ανοικτοφ τφπου 2,5m3 ςε βάροσ του Κ.Α. 20-7132.0001  ςυνολικοφ ποςοφ 353.400,00€ και β) 
ενόσ (1) ανοικτοφ φορτθγοφ 15tn με ανατρεπόμενθ καρότςα, γερανό και αρπάγθ ςε βάροσ του Κ.Α. 20-
7132.0002  ςυνολικοφ ποςοφ 130.000,00€ προχπολογιςμοφ 2018, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. 
109201/38444 απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ και τθν ςχετικι επί των ωσ άνω Κ.Α. 
απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου με αρικ. 116/2017. 

 

ΘΕΜΑ 6. υμπλιρωςθ τθσ με αρ. 54/2018 απόφαςθσ Δ.., που αφορά ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν 
για διάφορουσ Κ.Α. του τμιματοσ κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Διμου 
μασ, με τθν προςκικθ Κ.Α. 20-6263.0001, ςυντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων, ποςοφ 
17.000,00€, προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018. 

 

ΘΕΜΑ 7. υηιτθςθ - ενθμζρωςθ για τα μζςα ςτακερισ τροχιάσ ςτθ πόλθ μασ. 

 



 

ΘΕΜΑ 8. Ζγκριςθ τθσ επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ του ζργου: "Διαμόρφωςθ γθπζδου ςτο Σεχνικό Λφκειο 
Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 9. Ζγκριςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου: "Καταςκευι αντιολιςκθτικϊν ταπιτων, 
ανακαταςκευζσ και ςυντθριςεισ οδϊν του Διμου". 

 

ΘΕΜΑ 10. 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. 

 

ΘΕΜΑ 11. Λιψθ απόφαςθσ για τον προςδιοριςμό του τρόπου αναπροςαρμογισ μιςκϊματοσ του κυρίου 
Ανδρεςάκθ Ανδρζα για τθ μίςκωςθ περιπτζρου. 

 

ΘΕΜΑ 12. Ζγκριςθ για τθν εκποίθςθ καμζνων ορυκτζλαιων οχθμάτων. 

 

ΘΕΜΑ 13. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν που αφοροφν προμικειεσ του τμιματοσ Πραςίνου τθσ 
Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ Ηωισ, ςε βάροσ των αντίςτοιχων Κ.Α. προχπολογιςμοφ οικονομικοφ 
ζτουσ 2018. 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του 
Δ.. 

 
 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 


