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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

13ησ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
ασ καλοφμε να προςζλθετε ςτη Δημόςια τακτική ςυνεδρίαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου, που θα 
διεξαχθεί ςτην αίθουςα ςυνεδριάςεων Δ.. του Δήμου Περάματοσ ςτισ 9/5/2018 ημζρα Σετάρτη και ϊρα 
20:00 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρθρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξήσ θζματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΣΑ ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ 
 
ΘΕΜΑ 1. Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ "Καταςκευή βρεφονηπιακοφ ςταθμοφ ςτο Ο.Σ. 209", ςτο 

επιχειρηςιακό πρόγραμμα "Αττική". 

 

ΘΕΜΑ 2. Ζγκριςη διάλυςησ τησ ςφμβαςησ του ζργου: "Καταςκευή αντιολιςθητικϊν ταπήτων, 
ανακαταςκευζσ και ςυντηρήςεισ οδϊν του Δήμου". 

 

ΘΕΜΑ 3. Ζγκριςη 5ου Α.Π.Ε. του ζργου: "Καταςκευή προζκταςησ οδοφ Νίκησ και ανακαταςκευή τμήματοσ 
οδοφ ουλίου ςτο Ν. Ικόνιο". 

 

ΘΕΜΑ 4. Ζγκριςη παράταςησ προθεςμίασ περαίωςησ των εργαςιϊν του ζργου: "Καταςκευή κλιμάκων και 
τοιχείων ςε οδοφσ του Άνω Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςη παράταςησ προθεςμίασ περαίωςησ των εργαςιϊν του ζργου: "Καταςκευή προζκταςησ 
οδοφ Νίκησ και ανακαταςκευή τμήματοσ οδοφ ουλίου ςτο Ν. Ικόνιο". 

 

ΘΕΜΑ 6. Ζγκριςη ματαίωςησ διάλυςησ τησ εργολαβίασ του ζργου: "Διανοίξεισ οδϊν και καταςκευή 
ςκαλοπατιϊν ςε διάφορα ςημεία του Άνω Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 7. Ζγκριςη παράταςησ προθεςμίασ περαίωςησ των εργαςιϊν του ζργου: "Διανοίξεισ οδϊν και 
καταςκευή ςκαλοπατιϊν ςε διάφορα ςημεία του Άνω Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 8. Ζγκριςη διενζργειασ διαδικαςιϊν ανοιχτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για την προμήθεια ειδϊν 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ "Δράςεισ κοινωνικήσ πολιτικήσ ςτην περιοχή του Δήμου Περάματοσ" για 
τη λειτουργία του κοινωνικοφ παντοπωλείου και κοινωνικοφ ςιςιτίου για το ζτοσ 2018, βάςει τησ 
προγραμματικήσ ςφμβαςησ με την Περιφζρεια Αττικήσ για την υλοποίηςη δράςεων κοινωνικήσ πολιτικήσ 
ςτο Δήμο Περάματοσ" ποςοφ 250.987,04€ με χρζωςη του Κ.Α. 00-6737.0002 προχπολογιςμοφ ζτουσ 2018. 

 

 



ΘΕΜΑ 9. Εφαρμογή ενόσ ολοκληρωμζνου προγράμματοσ ανακφκλωςησ (εναλλακτικήσ διαχείριςησ) 
αποβλήτων ειδϊν ηλεκτρικοφ- ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςτο Δήμο Περάματοσ και ςφναψη 
αντίςτοιχησ ςφμβαςησ με αδειοδοτημζνο απο το εναλλακτικό ςφςτημα ανάδοχο. 

 

ΘΕΜΑ 10. Οριςμόσ υπευθφνου κίνηςησ λογαριαςμοφ παγίασ προκαταβολήσ. 

 

ΘΕΜΑ 11. Ζγκριςη τριμηνιαίασ ζκθεςησ Α' Σριμήνου 2018 εκτζλεςησ προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 
ιςολογιςμοφ. 

 

ΘΕΜΑ 12. Απόςυρςη παλαιϊν οχημάτων Δ/νςησ Περιβάλλοντοσ και Ποιότητασ Ηωήσ. 

 

ΘΕΜΑ 13. Ζγκριςη βεβαίωςησ παραλαβήσ υπηρεςιϊν απο το Δημοτικό υμβοφλιο, όπωσ προβλζπεται 
απο τισ διατάξεισ του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α') για τισ απευθείασ 
αναθζςεισ. 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του Δ.. 
 
 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 


