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Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 

ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1. Ζγκριςθ κατανομισ Β' Δόςθσ 2018, 
ποςοφ 67.498,60€ ςε βάροσ του Κ.Α. 
00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικζσ δαπάνεσ ςχολείων απο 
τουσ κεντρικοφσ αυτοτελείσ πόρουσ 
ζτουσ 2018. 

68 Το ςυγκεκριμζνο κζμα τζκθκε ςτο 
Δθμοτικό Συμβοφλιο ωσ ζκτακτο και 
κατζςτθ τακτικό ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 67 παρ. 7 του  
Ν. 3852/2010.  
Εγκρίνει ομόφωνα τθ κατανομι Β' 
Δόςθσ 2018, ποςοφ 67.498,60€ ςε 
βάροσ του Κ.Α. 00-6711.0001 που 
αφορά λειτουργικζσ δαπάνεσ 
ςχολείων απο τουσ κεντρικοφσ 
αυτοτελείσ πόρουσ ζτουσ 2018.  

2. Συηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για τθ 
διοργάνωςθ εκδιλωςθσ απο το Διμο 
Περάματοσ υπό τθν αιγίδα του 
Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, ςτο 
Δθμαρχείο Περάματοσ, με κζμα: 
"Λειτουργία εταιρειϊν 
πετρελαιοειδϊν εντόσ του οικιςτικοφ 
ιςτοφ του Διμου Περάματοσ και 
ζγκριςθ ςχετικισ πίςτωςθσ ςυνολικοφ  
ποςοφ 2.926,40€". 

69 Αποφαςίηει ομόφωνα   α) τθ 
διοργάνωςθ εκδιλωςθσ από το Διμο 
Περάματοσ υπό τθν αιγίδα του 
Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, ςτο 
Δθμαρχείο Περάματοσ με κζμα: 
«Λειτουργία εταιρειϊν 
πετρελαιοειδϊν εντόσ του οικιςτικοφ 
ιςτοφ του Διμου Περάματοσ», τθν 
Παραςκευι 18/05/2018 από 10:00 
ζωσ 19:00 και β)τθ διάκεςθ πίςτωςθσ 
ποςοφ 2.926,40€ για ζντυπα 
δθμοςιοποίθςθσ τθσ εκδιλωςθσ και 
υπθρεςίεσ κζτερινγκ και κα 
επιβαρφνουν τουσ εξισ κωδικοφσ: 
Ζντυπα:  Ποςό : 446,40€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)  -    ΚΑ: 
00-6431.0002 
Ζξοδα Φιλοξενίασ: Ποςό:  2.480,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) - ΚΑ: 
00-6433.0001, προχπολογιςμοφ 2018 

3. Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ 
"Καταςκευι βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ 
ςτο Ο.Τ. 209", ςτο επιχειρθςιακό 
πρόγραμμα "Αττικι". 

- ΑΝΑΒΟΛΘ 

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

70 Αποφαςίηει τθν αναβολι του 
κζματοσ, προκειμζνου να δοκοφν 
περαιτζρω διευκρινίςεισ από Τεχνικι, 
Οικονομικι και Νομικι υπθρεςία του 
Διμου, για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.   
 
 



5. Ζγκριςθ 5ου Α.Π.Ε. του ζργου: 
"Καταςκευι προζκταςθσ οδοφ Νίκθσ 
και ανακαταςκευι τμιματοσ οδοφ 
Σουλίου ςτο Ν. Ικόνιο". 

71 Εγκρίνει ομόφωνα τον 5ο Α.Π.Ε. του 
ζργου: "Καταςκευι προζκταςθσ οδοφ 
Νίκθσ και ανακαταςκευι τμιματοσ 
οδοφ Σουλίου ςτο Ν. Ικόνιο".  

6. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ 
περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου: 
"Καταςκευι κλιμάκων και τοιχείων ςε 
οδοφσ του Άνω Περάματοσ". 

72 Εγκρίνει ομόφωνα τθ παράταςθ 
προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν 
του ζργου: "Καταςκευι κλιμάκων και 
τοιχείων ςε οδοφσ του Άνω 
Περάματοσ", μζχρι τθν 30θ 
Σεπτεμβρίου 2018 (30-09-2018).  
 

7 Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ 
περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου: 
"Καταςκευι προζκταςθσ οδοφ Νίκθσ 
και ανακαταςκευι τμιματοσ οδοφ 
Σουλίου ςτο Ν. Ικόνιο". 

73 Εγκρίνει ομόφωνα τθ παράταςθ 
προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν 
του ζργου: "Καταςκευι προζκταςθσ 
οδοφ Νίκθσ και ανακαταςκευι 
τμιματοσ οδοφ Σουλίου ςτο Ν. 
Ικόνιο", μζχρι τθν 20θ Οκτωβρίου 
2018 (20-10-2018).  

8. Ζγκριςθ ματαίωςθσ διάλυςθσ τθσ 
εργολαβίασ του ζργου: "Διανοίξεισ 
οδϊν και καταςκευι ςκαλοπατιϊν ςε 
διάφορα ςθμεία του Άνω 
Περάματοσ". 

74 Εγκρίνει ομόφωνα τθ ματαίωςθ 
διάλυςθσ τθσ εργολαβίασ του ζργου: 
"Διανοίξεισ οδϊν και καταςκευι 
ςκαλοπατιϊν ςε διάφορα ςθμεία του 
Άνω Περάματοσ".  

9. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ 
περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου: 
"Διανοίξεισ οδϊν και καταςκευι 
ςκαλοπατιϊν ςε διάφορα ςθμεία του 
Άνω Περάματοσ". 

75 Εγκρίνει ομόφωνα τθ παράταςθ 
προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν 
του ζργου: "Διανοίξεισ οδϊν και 
καταςκευι ςκαλοπατιϊν ςε διάφορα 
ςθμεία του Άνω Περάματοσ", κατά 
δϊδεκα (12) μινεσ από τθν άρςθ τθσ 
διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

10. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν 
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 
για τθν προμικεια ειδϊν ςτο πλαίςιο 
του προγράμματοσ "Δράςεισ 
κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν περιοχι 
του Διμου Περάματοσ" για τθ 
λειτουργία του κοινωνικοφ 
παντοπωλείου και κοινωνικοφ 
ςυςςιτίου για το ζτοσ 2018, βάςει τθσ 
προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τθν 
Περιφζρεια Αττικισ για τθν 
υλοποίθςθ δράςεων κοινωνικισ 
πολιτικισ ςτο Διμο Περάματοσ" 
ποςοφ 250.987,04€ με χρζωςθ του 
Κ.Α. 00-6737.0002 προχπολογιςμοφ 
ζτουσ 2018. 

76 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
ειδϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 
"Δράςεισ κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν 
περιοχι του Διμου Περάματοσ" για 
τθ λειτουργία του κοινωνικοφ 
παντοπωλείου και κοινωνικοφ 
ςυςςιτίου για το ζτοσ 2018, βάςει τθσ 
προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τθν 
Περιφζρεια Αττικισ για τθν 
υλοποίθςθ δράςεων κοινωνικισ 
πολιτικισ ςτο Διμο Περάματοσ" 
ποςοφ 250.987,04€ με χρζωςθ του 
Κ.Α. 00-6737.0002 προχπολογιςμοφ 
ζτουσ 2018.  

11. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για 
τθν προμικεια μθχανογραφικοφ 
εξοπλιςμοφ για τουσ ΚΑ: 10-
7134.0001 ποςοφ 98.097,12€ και ΚΑ: 
10-7133.0001 ποςοφ 8.928,00€, 
ςυνολικοφ ποςοφ 107.025,12€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 

77 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν για τθν προμικεια 
μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ για 
τουσ ΚΑ: 10-7134.0001 ποςοφ 
98.097,12€ και ΚΑ: 10-7133.0001 
ποςοφ 8.928,00€, ςυνολικοφ ποςοφ 
107.025,12€ (ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ).  
 
 



12. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (πρόχειροσ) 
για τθν υπθρεςία "Συντιρθςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ των 
οικονομικϊν και διοικθτικϊν 
υπθρεςιϊν" (τθσ εταιρίασ EGRITOS 
GROUP - Συνεργαςία Α.Ε.) ποςοφ: 
45.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΠΑ για το ζτοσ 2018 με χρζωςθ 
του Κ.Α. 10-6266.0001 
προχπολογιςμοφ ζτουσ του 2018. 

78 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ (πρόχειροσ) για τθν 
υπθρεςία "Συντιρθςθ και τεχνικι 
υποςτιριξθ του πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ των οικονομικϊν και 
διοικθτικϊν υπθρεςιϊν" (τθσ εταιρίασ 
EGRITOS GROUP - Συνεργαςία Α.Ε.) 
ποςοφ: 45.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για 
το ζτοσ 2018 με χρζωςθ του Κ.Α. 10-
6266.0001 προχπολογιςμοφ ζτουσ 
του 2018.  
 

13. Εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου 
προγράμματοσ ανακφκλωςθσ 
(εναλλακτικισ διαχείριςθσ) 
αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ- 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςτο 
Διμο Περάματοσ και ςφναψθ 
αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ με 
αδειοδοτθμζνο απο το εναλλακτικό 
ςφςτθμα ανάδοχο. 

79 Αποφαςίηει ομόφωνα α)τθν 
εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου 
προγράμματοσ ανακφκλωςθσ 
(εναλλακτικισ διαχείριςθσ) 
αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ- 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςτο 
Διμο Περάματοσ και  β) τθ ςφναψθ 
αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ με 
αδειοδοτθμζνο απο το εναλλακτικό 
ςφςτθμα ανάδοχο.  

14. Οριςμόσ υπευκφνου κίνθςθσ 
λογαριαςμοφ παγίασ προκαταβολισ. 

80 Ορίηει ομόφωνα τον υπάλλθλο του 
Διμου κ. Κουτςουφλάκθ Κυριάκο ωσ  
υπεφκυνο κίνθςθσ λογαριαςμοφ 
παγίασ προκαταβολισ.  

15. Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ Α' 
Τριμινου 2018 εκτζλεςθσ 
προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 
ιςολογιςμοφ. 

81 Εγκρίνει ομόφωνα τθ τριμθνιαία 
ζκκεςθσ Α' Τριμινου 2018 εκτζλεςθσ 
προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 
ιςολογιςμοφ.  

16. Απόςυρςθ παλαιϊν οχθμάτων Δ/νςθσ 
Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ Ηωισ. 

82 Εγκρίνει ομόφωνα τθν απόςυρςθ 
παλαιϊν οχθμάτων Δ/νςθσ 
Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ Ηωισ.  

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

83 Εγκρίνει ομόφωνα τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ υπθρεςιϊν απο το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο, όπωσ 
προβλζπεται απο τισ διατάξεισ του 
άρκρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Α') για τισ 
απευκείασ ανακζςεισ.  

 
 

 
  

Η Πρόεδροσ του Δ.. 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 
 

 


