Πέραμα, 22 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΣΜΗΜΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 10706/10313
Ημερ. Πρωτ. 22/6/18

ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος
2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου

ΠΡΟΚΛΗΗ
19ησ 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 28/6/2018 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 20:30
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 67 του Ν.3852/10 και με το εξισ κζμα:

A/A

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1. Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου με δίμθνεσ ςυμβάςεισ για
τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ.
ΘΕΜΑ 2. Έγκπιζη διακοπήρ θιλοξενοςμένων παιδιών από ηα ημήμαηα πποζσολικήρ αγωγήρ ηος
Δήμος Πεπάμαηορ (άπθπο 4 παπ.1 ηος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ και ηη με απ. 57/218 απόθ. Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 3. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ υποβολισ αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ
ΙΙ» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των διμων» με
τίτλο: «Επιςκευι, ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων & αφλειων χϊρων και λοιπζσ δράςεισ». 2) Αποδοχι τθσ
χρθματοδότθςθσ ποςοφ 125.600,00 ευρϊ. 3) Αποδοχι των όρων πρόςκλθςθσ με αρ. πρωτ. 5133/23-2-2018
του ΤΠΕ. 4) Σθν κάλυψθ με ιδίουσ πόρουσ τθσ οικονομικισ διαφοράσ που προκφπτει ςτθν περίπτωςθ που το
ποςό χρθματοδότθςθσ απο το πρόγραμμα δεν επαρκεί για τθν επιςκευι, ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων &
αφλειων χϊρων και λοιπζσ δράςεισ. 5) Εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου κ. Λαγουδάκθ Ιωάννθ να προβεί ςε όλεσ
τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.
ΘΕΜΑ 4. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ υποβολισ αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ
ΙΙ» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των διμων» με
τίτλο: «Προμικεια- τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν των διμων τθσ χϊρασ». 2)
Αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ ποςοφ 203.000 ευρϊ. 3) Αποδοχι των όρων πρόςκλθςθσ με αρ. πρωτ.
7244/13-3-2018 του ΤΠΕ. 4) Σθν κάλυψθ με ιδίουσ πόρουσ τθσ οικονομικισ διαφοράσ που προκφπτει ςτθν
περίπτωςθ που το ποςό χρθματοδότθςθσ από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για τθν Προμικεια - τοποκζτθςθ
εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν. 5) Εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου κ. Λαγουδάκθ Ιωάννθ
να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.
ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςθ ςφναψθσ και όρων ςχεδίου Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και
του Διμου Περάματοσ για το ζργο (παροχι υπθρεςίασ) με τίτλο: "Διαμόρφωςθ γθπζδου ςτο τεχνικό λφκειο
Περάματοσ", εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ και οριςμόσ εκπροςϊπων του Διμου ςτθν
Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ.
ΘΕΜΑ 6. Λιψθ απόφαςθσ για τθν προςκικθ προςωνυμίασ, δεφτερο όνομα ςτθ ςχολικι μονάδα του 8ου
Δθμοτικοφ χολείου Περάματοσ, με το όνομα του πρόωρα εκλιπόντοσ ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΛΩΝΗ.

ΘΕΜΑ 7. Ζγκριςθ 4ου Ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα εργαςιϊν 4ου Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. του ζργου:
«Καταςκευι κλιμάκων και τοιχείων ςε οδοφσ του Άνω Περάματοσ» αναδόχου «ΓΕΩΡΤΘΜΙΚΗ Α.Σ.Ε.».
ΘΕΜΑ 8. Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ.
ΘΕΜΑ 9. Αίτθμα αποκατάςταςθσ ηθμιάσ ΙΧΕ αυτοκινιτου που προκλικθκε, κατά ιςχυριςμό του αιτοφντοσ,
από τθ λειτουργία χλοοκοπτικοφ μθχανιματοσ του Διμου.
ΘΕΜΑ 10. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για τθν προμικεια ειδϊν για τον εορταςτικό ςτολιςμό τθσ πόλθσ
με χρζωςθ του ΚΑΕ 20.6691.0001 μζχρι του ποςοφ των 62.000,00€.

Η Πρόεδροσ του Δ..

Αυτιά-Κατςιμπρή
Παγώνα

