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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

20ησ 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 25/7/2018 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 20:00 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξισ κζματα: 
 
 
 
A/A     ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
ΘΕΜΑ 1. Κατάρτιςθ μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2019-2022 του Διμου 

Περάματοσ.     

ΘΕΜΑ 2. Ζγκριςθ διαδικαςίασ ςυμμόρφωςθσ με τον Γενικό Κανονιςμό (Ε.Ε.) 2016/679 περί Προςταςίασ 

Προςωπικϊν Δεδομζνων (General Data Protection Regulation (GDPR).    

ΘΕΜΑ 3. Ζγκριςθ ι μθ ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ του Διμου Περάματοσ και του ΕΔΝΑ και διάκεςθ ςχετικισ 

πίςτωςθσ ποςοφ 35.000€ ςε βάροσ του ΚΑ 20-6277.0002.  

ΘΕΜΑ 4. Ζγκριςθ πλθρωμισ 6ου λογαριαςμοφ του ζργου: «Καταςκευι ζργων αποχζτευςθσ φδρευςθσ και 

ςυναφϊν εργαλείων ςτθν Περιοχι του Άνω Περάματοσ -3θ Φάςθ», ποςοφ 8.039,76€ με ΦΠΑ από ίδιουσ 

πόρουσ (Λθξιπρόκεςμα).  

ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενοφμενου παιδιοφ από τμιμα προςχολικισ αγωγισ του Διμου Περάματοσ 

(άρκρο 4 παρ. 1 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και τθ με αρ. 57/2018 απόφαςθ Δ..).  

ΘΕΜΑ 6. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (πρόχειροσ) για τθν προμικεια φρζςκου 

γάλακτοσ για τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του Διμου Περάματοσ κακϊσ και για τθν ςίτιςθ των ατόμων 

που ςιτίηονται από τα τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Προςχολικισ Αγωγισ του Διμου Περάματοσ (παιδικοί 

ςτακμοί για 8 μινεσ του ζτουσ 2019) ςυνολικοφ ποςοφ 55.470,17€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 13%.       

ΘΕΜΑ 7. Ζγκριςθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ του ζργου: «Καταςκευι κόμβου Αγ. Πάντων – Αρεοπόλεωσ- 

Σαξιαρχϊν», προχπολογιςμοφ 2018 με Κ.Α. 30.7323.0015.    

ΘΕΜΑ 8.  Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι βεβαιωμζνων οφειλϊν τθσ εταιρείασ ¨Κ. ΚΩΣΑΚΟ- Ι. ΧΡΗΣΙΝΑΚΗ 

& ΙΑ Ο.Ε.»,   ποςοφ 464,75€  πλζον προςαυξιςεων. 

ΘΕΜΑ 9.  Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι βεβαιωμζνθσ οφειλισ  του κ. Δαςκαλάκθ Νικόλαου, ποςοφ 40,00€.  

 

 



ΘΕΜΑ 10.  Λιψθ απόφαςθσ για επιςτροφι χρθμάτων ςτον κ. Μακροδθμιτρθ Μιχάλθ ωσ αχρεωςκείτωσ 

ειςπραχκζντα. 

ΘΕΜΑ 11.  Λιψθ απόφαςθσ για επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ και διάκεςθ 

πίςτωςθσ ποςοφ 56,86€ λόγω ανάκλθςθσ από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το ζργο 

«Βελτίωςθ επζκταςθσ χϊρων πραςίνου του Διμου Περάματοσ».  

ΘΕΜΑ 12.  Λιψθ απόφαςθσ για επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ και διάκεςθ 

πίςτωςθσ ποςοφ 295,47€ λόγω ανάκλθςθσ από 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 13.  Ζγκριςθ πρακτικοφ Επιτροπισ Αχριςτου υλικοφ για καταςτροφι αχριςτου μονίμου υλικοφ, μθ 

αναλϊςιμου.  

ΘΕΜΑ 14.  Λιψθ απόφαςθσ για τον προςδιοριςμό του τρόπου αναπροςαρμογισ μιςκϊματοσ του κ. 

Ανδρεςάκθ Ανδρζα για τθ μίςκωςθ περιπτζρου.  

ΘΕΜΑ 15 Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι βεβαιωμζνθσ οφειλισ τθσ κ. Δαοφτθ Αικατερίνθσ, ποςοφ 715,50€ 

πλζον προςαυξιςεων.  

ΘΕΜΑ 16.  Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ Β. Σριμινου 2018 εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 

ιςολογιςμοφ 

ΘΕΜΑ  17.  Ζγκριςθ βεβαίωςθσ παραλαβισ υπθρεςιϊν από το Δθμοτικό υμβοφλιο, όπωσ προβλζπεται από 

τισ διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) για τισ απευκείασ ανακζςεισ.  

ΘΕΜΑ 18.  Λιψθ απόφαςθσ για τθν κοπι ι μθ δζντρου ζναντι Μπιηανίου 1.  

ΘΕΜΑ 19.  Λιψθ απόφαςθσ για τθν κοπι ι μθ δζντρου ςτθν Σαξιαρχϊν Σζρμα ΟΣ399.  

  
 
 

 
 

Η Πρόεδροσ του Δ.. 
 
 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 
 
  
 
 


