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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

22ησ 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 27/8/2018 θμζρα Δευτζρα 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 Αναμόρφωςθσ των Πινάκων τοχοκεςίασ Οικονομικϊν Αποτελεςμάτων του ΟΠΔ 

οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

 

ΘΕΜΑ 2.  ‘Ζγκριςθ τροποποίθςθσ-ςυμπλιρωςθσ  τθσ με αρ. 57/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου 
που αφορά τθν ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ Δθμοτικϊν παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν του 
Διμου Περάματοσ. 

  
ΘΕΜΑ 3. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι παραλαβι), των 

υπθρεςιϊν: "Επείγουςεσ εργαςίεσ κακαριςμϊν φρεατίων υδροςυλλογισ και αγωγϊν ομβρίων ςτο Δυτικό 
Άκρο". 

 

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 το 
πρόγραμμα  του ΤΠΕ για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ τρίτουσ . 

 

ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςθ πρόςκλθςθσ του επόμενου κατά ςειρά μειοδότθ του διαγωνιςμοφ για το ζργο: 

 «Καταςκευι αντιολιςκθτικϊν ταπιτων, ανακαταςκευζσ και ςυντθριςεισ οδϊν του  Διμου» μετά από τθ 
διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον αρχικό ανάδοχο, με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 

ΘΕΜΑ 6. Ζγκριςθ αποδοχισ  χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ τθσ ΑΕ 055 «Κακαριςμόσ και 
ςυντιρθςθ φρεατίων υδροςυλλογισ του δικτφου όμβριων υδάτων που βρίςκεται ςτα όρια περιοχισ 
ευκφνθσ τθσ ΕΤΔΑΠ» από το Τπουργείο Εςωτερικϊν, για το ποςό των 5.891,53€ 

 

ΘΕΜΑ 7. Λιψθ απόφαςθσ  ανάκλθςθσ αδειϊν υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου για τθν Κυριακάτικθ Αγορά 
(Παηάρι χιςτοφ) , λόγω μθ ενεργϊν επιχειριςεων. 

 

ΘΕΜΑ 8. Λιψθ απόφαςθσ για τθ λφςθ τθσ μίςκωςθσ  του Δθμοτικοφ καταςτιματοσ «Πανόραμα» 

 



ΘΕΜΑ 9.  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 10. Λιψθ απόφαςθσ για τθν κοπι ι μθ δζντρου ζναντι Μπιηανίου 1. 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του 
Δ.. 

 
 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 


