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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

16ησ 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 13/6/2018 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 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
ΘΕΜΑ 1. Ζγκριςθ 2θσ Αναμόρφωςθσ Προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

 

ΘΕΜΑ 2. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν πρόταςθ απο το .Ε.Π. Α.Ε. προσ το Διμο 
Περάματοσ, για ανάπλαςθ όρμου με τθν ονομαςία "ΑΡΜΟ". 

 

ΘΕΜΑ 3. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αίτθςθ του ΟΛΠ Α.Ε. για εργαςίεσ και μετατροπζσ 
αναβάκμιςθσ τθσ Δυτικισ πφλθσ ςτθν ναυπθγοεπιςκευαςτικι ηϊνθ Περάματοσ. 

 

ΘΕΜΑ 4. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ υποβολισ Aίτθςθσ 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 5. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ υποβολισ Aίτθςθσ 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 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 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 8. Ζγκριςθ μελζτθσ εφαρμογισ οδοποιίασ για το ζργο: ¨Καταςκευι οδοφ Αρεοπόλεωσ". 

 

ΘΕΜΑ 9. Ζγκριςθ αιτιςεων για χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ των τμθμάτων προςχολικισ 
αγωγισ του Διμου μασ. 

 

ΘΕΜΑ 10. Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενουμζνων παιδιϊν από τα τμιματα προςχολικισ αγωγισ του Διμου 
Περάματοσ( Άρκρο 4 παρ. 1 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ,  57/2018  Δ..). 

 

ΘΕΜΑ 11. υγκρότθςθ ειδικισ επιτροπισ επιλογισ για τθ κατάρτιςθ πίνακα ειςαγωγισ, βάςει μορίων, 
των φιλοξενουμζνων παιδιϊν ςτα τμιματα προςχολικισ αγωγισ του Διμου Περάματοσ(Άρκρο 3 παρ. 5 
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, απόφ. 57/2018  Δ..). 

 

ΘΕΜΑ 12. φςταςθ ειδικισ επιτροπισ επαναξιολόγθςθσ για περιπτϊςεισ απαλλαγισ καταβολισ τροφείων 
ι πικανι μείωςθ αυτϊν ςτα τμιματα προςχολικισ αγωγισ του Διμου Περάματοσ ( Άρκρο 5 του 
Κανονιςμοφ, απόφ. 57/2018  Δ..). 

 

ΘΕΜΑ 13. υμμετοχι του Διμου Περάματοσ ςτο πρόγραμμα μακθτείασ του ΕΠΑΛ Περάματοσ. 

 

ΘΕΜΑ 14. Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι βεβαιωμζνθσ οφειλισ τθσ κ. Δαοφτθ Αικατερίνθσ, ςυνολικοφ 
ποςοφ 715,50€ πλζον προςαυξιςεων. 

 

ΘΕΜΑ 15. Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ. 

 

ΘΕΜΑ 16. Λιψθ απόφαςθσ για ανάκλθςθ αδειϊν ςτθ Κυριακάτικθ Αγορά χιςτοφ (Παηάρι χιςτοφ). 

 

ΘΕΜΑ 17. Επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 
295,47€ λόγω ανάκλθςθσ απο το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και κλιματικισ αλλαγισ (Τ.Π.Ε.Κ.Α.) 
για το ζργο: "Καταςκευι μουςείου ναυπθγικισ και κζντρου αναπαράςταςθσ και ερμθνείασ τθσ Ναυμαχίασ 
τθσ αλαμίνασ και καταςκευι υπαίκριων εξυπθρετιςεων αναψυχισ και ςτάκμευςθσ. 

 

ΘΕΜΑ 18. Επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 
56,86€ λόγω ανάκλθςθσ απο το Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το ζργο: "Βελτίωςθ 
επζκταςθσ χϊρων πραςίνου του Διμου Περάματοσ". 

 

ΘΕΜΑ 19. Αίτθμα αποκατάςταςθσ ηθμιάσ ΙΧΕ αυτοκινιτου  που προκλικθκε, κατά ιςχυριςμό του 
αιτοφντοσ,  από τθ λειτουργία χλοοκοπτικοφ μθχανιματοσ του Διμου. 

 

ΘΕΜΑ 20. 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€. 

 

ΘΕΜΑ 21. 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. 

 

ΘΕΜΑ 22. Λιψθ απόφαςθσ για τθν κοπι ι μθ δζντρου ςτθν Σαξιαρχϊν τζρμα ΟΣ399. 



 

ΘΕΜΑ 23. Λιψθ απόφαςθσ για τθν κοπι ι μθ δζντρου ζναντι Μπιηανίου 1. 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του 
Δ.. 

 
 

 
Αυτιά-Κατςιμπρή 

Παγώνα 
 


