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19Η ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 28/6/2018 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 

ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1. Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ 
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
με δίμθνεσ ςυμβάςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν 
εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν 
κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. 
 

97 Εγκρίνει κατά πλειοψθφία,  τθ 
πρόςλθψθ προςωπικοφ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου με 
δίμθνεσ ςυμβάςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν 
εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν 
κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, 
απζχουςασ τθσ κ. Ηφμαρθ Ακθνάσ.  

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.). 

98 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διακοπι 
φιλοξενουμζνων παιδιϊν από τα 
τμιματα προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ (άρκρο 4 παρ.1 
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και τθ 
με αρ. 57/218 απόφ. Δ..).  

3. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ 
υποβολισ αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ 
ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ 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. 
 

99 Αποφαςίηει ομόφωνα, εγκρίνει:   
Α) Σθν υποβολι αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ ςτο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ» ςτον Άξονα 
Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και 
πολιτιςτικζσ υποδομζσ και 
δραςτθριότθτεσ των διμων» με τίτλο: 
«Επιςκευή, ςυντήρηςη ςχολικών 
κτιρίων & αφλειων χώρων και λοιπζσ 
δράςεισ Δήμου Περάματοσ» και τθν 
αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ 
ανϊτατου ποςοφ 125.600,00 ευρώ.  
Β)Σθν αποδοχι των όρων 
πρόςκλθςθσ µε Αρ. Πρωτ. 5133/23-2-
2018 του ΤΠΕ.  
Γ)τθν περίπτωςθ που το ποςό 
χρθματοδότθςθσ από το πρόγραμμα 
δεν επαρκεί για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου εξ' ολοκλιρου, τθν κάλυψθ με 
ιδίουσ πόρουσ ι από άλλο 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα τθσ 
οικονομικισ διαφοράσ που 
προκφπτει. 
Δ)Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. 
Λαγουδάκθ Ιωάννθ να προβεί ςε όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ. 
 



4. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ 
υποβολισ αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ 
ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ 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. 
 

100 Αποφαςίηει ομόφωνα, εγκρίνει:   
Α) Σθν υποβολι αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ ςτο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ» ςτον Άξονα 
Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και 
πολιτιςτικζσ υποδομζσ και 
δραςτθριότθτεσ των διμων» με τίτλο: 
«Προμήθεια- τοποθζτηςη 
εξοπλιςμοφ για την αναβάθμιςη 
παιδικών χαρών του Δήμου 
Περάματοσ» και αποδοχισ τθσ 
χρθματοδότθςθσ ανϊτατου ποςοφ 
203.000 ευρώ. 
Β)Σθν αποδοχι των όρων 
πρόςκλθςθσ µε Αρ. Πρωτ. 7244/13-3-
2018  του ΤΠΕ.  
Γ)τθν περίπτωςθ που το ποςό 
χρθματοδότθςθσ από το πρόγραμμα 
δεν επαρκεί για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου εξ' ολοκλιρου, τθν κάλυψθ με 
ιδίουσ πόρουσ ι από άλλο 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα τθσ 
οικονομικισ διαφοράσ που 
προκφπτει. 
Δ)Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. 
Λαγουδάκθ Ιωάννθ να προβεί ςε όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ 

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. 

 

101 Εγκρίνει ομόφωνα τθ ςφναψθ και 
τουσ όρουσ ςχεδίου Προγραμματικισ 
φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ 
Αττικισ και του Διμου Περάματοσ για 
το ζργο (παροχι υπθρεςίασ) με τίτλο: 
"Διαμόρφωςθ γθπζδου ςτο τεχνικό 
λφκειο Περάματοσ", εξουςιοδοτεί τον 
Διμαρχο κ. Λαγουδάκθ Ιωάννθ για 
τθν υπογραφι τθσ και ορίηει 
εκπροςϊπουσ του Διμου ςτθν Κοινι 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τον κ. 
Κουλαλόγλου Ανδρζα ωσ τακτικό 
μζλοσ και τον κ. Κεφεριάν Αναςτάςιο 
ωσ αναπλθρωματικό μζλοσ. Ορίηει  
τθν υπάλλθλο του Διμου κ. 
ερεμετάκθ Κων/να   να εκτελεί χρζθ 
γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ 
Επιτροπισ κακϊσ και τιρθςθσ των 
ςχετικϊν πρακτικϊν. 

6. Λιψθ απόφαςθσ για τθν προςκικθ 
προςωνυμίασ, δεφτερο όνομα ςτθ 
ςχολικι μονάδα του 8ου   Δθμοτικοφ 
χολείου Περάματοσ, με το όνομα του 
πρόωρα εκλιπόντοσ ΣΑΤΡΟΤ 
ΚΑΛΛΩΝΘ. 

102 Αποφαςίηει ομόφωνα τθν προςκικθ 
προςωνυμίασ, δεφτερο όνομα ςτθ 
ςχολικι μονάδα του 8ου   Δθμοτικοφ 
χολείου Περάματοσ και 8ου 
Νθπιαγωγείου Περάματοσ, με το 
όνομα του πρόωρα εκλιπόντοσ 
ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΛΩΝΘ. 
 



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 
«ΓΕΩΡΤΘΜΙΚΘ Α.Σ.Ε.». 

103 Εγκρίνει κατά πλειοψθφία, τον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργαςιϊν 
4ο Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. του 
ζργου: «Καταςκευι κλιμάκων και 
τοιχείων ςε οδοφσ του Άνω 
Περάματοσ» αναδόχου 
«ΓΕΩΡΤΘΜΙΚΘ Α.Σ.Ε.», απζχουςασ 
τθσ κ. Ηφμαρθ Ακθνάσ. 

8. Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων 
ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ. 

104 Εγκρίνει ομόφωνα τισ  αναπθρικζσ 
κζςεισ ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ. 

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

 
105 

Αποφαςίηει τθν αναβολι του κζματοσ 
προκειμζνου να γίνουν περαιτζρω 
διευκρινίςεισ από τισ  αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Διμου.  

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€. 

106 Εγκρίνει  ομόφωνα τθ διενζργεια 
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.. 
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