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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

14ησ 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 14/5/2018 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
15:00 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξισ κζματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΣΑ ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ 
 
ΘΕΜΑ 1. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για τθ διοργάνωςθ εκδιλωςθσ απο το Διμο Περάματοσ υπό τθν 

αιγίδα του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, ςτο Δθμαρχείο Περάματοσ, με κζμα: "Λειτουργία εταιρειϊν 
πετρελαιοειδϊν εντόσ του οικιςτικοφ ιςτοφ του Διμου Περάματοσ και ζγκριςθ ςχετικισ πίςτωςθσ ποςοφ 
4.000,00€". 

 

ΘΕΜΑ 2. Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ "Καταςκευι βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτο Ο.Σ. 209", ςτο 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα "Αττικι". 

 

ΘΕΜΑ 3. Ζγκριςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου: "Καταςκευι αντιολιςκθτικϊν ταπιτων, 
ανακαταςκευζσ και ςυντθριςεισ οδϊν του Διμου". 

 

ΘΕΜΑ 4. Ζγκριςθ 5ου Α.Π.Ε. του ζργου: "Καταςκευι προζκταςθσ οδοφ Νίκθσ και ανακαταςκευι τμιματοσ 
οδοφ ουλίου ςτο Ν. Ικόνιο". 

 

ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου: "Καταςκευι κλιμάκων και 
τοιχείων ςε οδοφσ του Άνω Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 6. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου: "Καταςκευι προζκταςθσ 
οδοφ Νίκθσ και ανακαταςκευι τμιματοσ οδοφ ουλίου ςτο Ν. Ικόνιο". 

 

ΘΕΜΑ 7. Ζγκριςθ ματαίωςθσ διάλυςθσ τθσ εργολαβίασ του ζργου: "Διανοίξεισ οδϊν και καταςκευι 
ςκαλοπατιϊν ςε διάφορα ςθμεία του Άνω Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 8. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου: "Διανοίξεισ οδϊν και 
καταςκευι ςκαλοπατιϊν ςε διάφορα ςθμεία του Άνω Περάματοσ". 

 

 



ΘΕΜΑ 9. 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. 

 

ΘΕΜΑ 10. 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). 

 

ΘΕΜΑ 11. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (πρόχειροσ) για τθν υπθρεςία 
"υντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ των οικονομικϊν και διοικθτικϊν 
υπθρεςιϊν" (τθσ εταιρίασ EGRITOS GROUP - υνεργαςία 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. 

 

ΘΕΜΑ 12. 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. 

 

ΘΕΜΑ 13. Οριςμόσ υπευκφνου κίνθςθσ λογαριαςμοφ παγίασ προκαταβολισ. 

 

ΘΕΜΑ 14. Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ Α' Σριμινου 2018 εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 
ιςολογιςμοφ. 

 

ΘΕΜΑ 15. Απόςυρςθ παλαιϊν οχθμάτων Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ Ηωισ. 

 

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. 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του 
Δ.. 

 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 


