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Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 

ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1. Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ τθσ 
πράξθσ "Προμικεια βυκιηόμενων 
κάδων Διμου Περάματοσ" ςτον 
Άξονα προτεραιότθτασ 1 "Αςτικι 
αναηωογόνθςθ 2018" του 
χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ 
"Δράςεισ Περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου" 
του Πράςινου Σαμείου - 
εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου να προβεί 
ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

125 Εγκρίνει κατά πλειοψθφία, τθν 
υποβολι πρόταςθσ τθσ πράξθσ 
"Προμικεια βυκιηόμενων κάδων 
Διμου Περάματοσ" ςτον Άξονα 
προτεραιότθτασ 1 "Αςτικι 
αναηωογόνθςθ 2018" του 
χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ 
"Δράςεισ Περιβαλλοντικοφ 
ιςοηυγίου" του Πράςινου Σαμείου – 
εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. 
Λαγουδάκθ Ιωάννθ να προβεί ςτισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 
μειοψθφοφντοσ του κ. Λαγουδάκου 
Ιωάννθ και απζχουςασ τθσ κ. Ηφμαρθ 
Ακθνάσ.   

2. Ζγκριςθ μελζτθσ για τθν προμικεια: 
"Προμικεια βυκιηόμενων κάδων 
κακαριότθτασ Διμου Περάματοσ", 
προχπολογιςμοφ 219.480,00€ 
(ςυμπεριλαμβάνοντασ Φ.Π.Α. 24%). 

126 Εγκρίνει κατά πλειοψθφία τθ μελζτθ 
για τθν προμικεια: "Προμικεια 
βυκιηόμενων κάδων κακαριότθτασ 
Διμου Περάματοσ", προχπολογιςμοφ 
219.480,00€ (ςυμπεριλαμβάνοντασ 
Φ.Π.Α. 24%), μειοψθφοφντοσ του κ. 
Λαγουδάκου Ιωάννθ και απζχουςασ 
τθσ κ. Ηφμαρθ Ακθνάσ,  

3. Ζγκριςθ 3θσ τροποποίθςθσ Σεχνικοφ 
Προγράμματοσ του Διμου 
οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

127 Εγκρίνει κατά πλειοψθφία τθν 3θ 
τροποποίθςθ Σεχνικοφ 
Προγράμματοσ του Διμου 
οικονομικοφ ζτουσ 2018, απεχόντων 
των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννθ και 
Ηφμαρθ Ακθνάσ.   

4. Ζγκριςθ Αναμόρφωςθσ των πινάκων 
ςτοχοκεςίασ οικονομικϊν 
αποτελεςμάτων του ΟΠΔ οικονομικοφ 
ζτουσ 2018. 

128 Αποφαςίηει τθν αναβολι του 
κζματοσ.    

5. 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. 

124 Σο κζμα προθγικθκε τθσ ςυηιτθςθσ 
ζναντι τθσ ςυηιτθςθσ των κεμάτων 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με αρικμοφσ 
1 ζωσ 4.  
Αποφαςίηει τθν αναβολι του κζματοσ 
μετά από πρόταςθ του Δθμάρχου, 
μειοψθφοφντων του κ. Καραγιαννάκθ 



Παναγιϊτθ, του κ. Λαγουδάκου 
Ιωάννθ ο οποίοσ ψθφίηει τθ μθ 
αλλαγι του κανονιςμοφ και τθσ κ. 
Ηφμαρθ Ακθνάσ θ οποία δεν το 
ψθφίηει διότι δεν υπάρχει πρόταςθ 
του ςωματείου των εργαηομζνων.  

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" 
απο το Τπουργείο Εςωτερικϊν, για το 
ποςό των 5.891,53€. 

129 Εγκρίνει ομόφωνα τθν αποδοχι 
χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ 
τθσ ΑΕ 055 "Κακαριςμόσ και 
ςυντιρθςθ φρεατίων υδροςυλλογισ 
του δικτφου όμβριων υδάτων που 
βρίςκεται ςτα όρια περιοχισ ευκφνθσ 
τθσ ΕΤΔΑΠ" απο το Τπουργείο 
Εςωτερικϊν, για το ποςό των 
5.891,53€.  

7. Ζγκριςθ αποδοχισ πίςτωςθσ ποςοφ 
90.000€ απο το Τπουργείο 
Εςωτερικϊν για τθν χρθματοδότθςθ 
του Διμου μασ για πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν και 
καταςτροφϊν που προκαλοφνται απο 
κεομθνίεσ (ΑΕ 055). 

130 Εγκρίνει ομόφωνα τθν  αποδοχι 
πίςτωςθσ ποςοφ 90.000€ απο το 
Τπουργείο Εςωτερικϊν για τθν 
χρθματοδότθςθ του Διμου μασ για 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν 
και καταςτροφϊν που προκαλοφνται 
απο κεομθνίεσ (ΑΕ 055).  

8. Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ για 
ςυμμετοχι του Διμου Περάματοσ 
ςτθν πρόςκλθςθ με τίτλο "Πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ 
ςυμμετοχι του Διμου ςτο 
πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ με 
ςκοπό τθν ίδρυςθ νζων τμθμάτων 
βρεφικισ, παιδικισ και 
βρεφονθπιακισ φροντίδασ" τθσ 
ΕΕΣΑΑ Α.Ε.- εξουςιοδότθςθ του 
Δθμάρχου να προβεί ςτισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

131 Εγκρίνει ομόφωνα τθν υποβολι 
πρόταςθσ για ςυμμετοχι του Διμου 
Περάματοσ ςτθν πρόςκλθςθ με τίτλο 
"Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ για τθ ςυμμετοχι του 
Διμου ςτο πρόγραμμα 
χρθματοδότθςθσ με ςκοπό τθν 
ίδρυςθ νζων τμθμάτων βρεφικισ, 
παιδικισ και βρεφονθπιακισ 
φροντίδασ" τθσ ΕΕΣΑΑ Α.Ε.- 
εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. 
Λαγουδάκθ Ιωάννθ να προβεί ςτισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ.  

9. Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ για 
ςυμμετοχι του Διμου Περάματοσ 
ςτθν πρόςκλθςθ με τίτλο "Επζκταςθ - 
αναβάκμιςθ υποδομϊν ςτισ οποίεσ 
παρζχονται κοινωνικζσ υπθρεςίεσ" 
ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα 
"ΑΣΣΙΚΘ" - εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου 
να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ. 

132 Εγκρίνει ομόφωνα τθν υποβολι 
πρόταςθσ για ςυμμετοχι του Διμου 
Περάματοσ ςτθν πρόςκλθςθ με τίτλο 
"Επζκταςθ - αναβάκμιςθ υποδομϊν 
ςτισ οποίεσ παρζχονται κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ" ςτο επιχειρθςιακό 
πρόγραμμα "ΑΣΣΙΚΘ" - εξουςιοδοτεί 
τον Διμαρχο κ. Λαγουδάκθ Ιωάννθ να 
προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ.  

10. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι 
παραλαβι), των υπθρεςιϊν: 
"Επείγουςεσ εργαςίεσ κακαριςμϊν 
φρεατίων υδροςυλλογισ και αγωγϊν 
ομβρίων ςτο Δυτικό Άκρο". 

133 Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ 
(1θ τμθματικι παραλαβι), των 
υπθρεςιϊν: "Επείγουςεσ εργαςίεσ 
κακαριςμϊν φρεατίων υδροςυλλογισ 
και αγωγϊν ομβρίων ςτο Δυτικό 
Άκρο".  

11. Ζγκριςθ πλθρωμισ 6ου λογαριαςμοφ 
του ζργου: "Καταςκευι ζργων 
αποχζτευςθσ φδρευςθσ και ςυναφϊν 
εργαςιϊν ςτθν περιοχι του Άνω 

134 Εγκρίνει ομόφωνα τθν πλθρωμι 6ου 
λογαριαςμοφ του ζργου: "Καταςκευι 
ζργων αποχζτευςθσ φδρευςθσ και 
ςυναφϊν εργαςιϊν ςτθν περιοχι του 



Περάματοσ -3θ φάςθ", ποςοφ 
8.039,76€ με ΦΠΑ απο το πρόγραμμα 
του ΤΠΕ για τθν εξόφλθςθ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ 
τρίτουσ. 

Άνω Περάματοσ -3θ φάςθ", ποςοφ 
8.039,76€ με ΦΠΑ απο το πρόγραμμα 
του ΤΠΕ για τθν εξόφλθςθ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ 
τρίτουσ.  
 

12. Ζγκριςθ πρόςκλθςθσ του επόμενου 
κατά ςειρά μειοδότθ του 
διαγωνιςμοφ για το ζργο: "Καταςκευι 
αντιολιςκθτικϊν ταπιτων, 
ανακαταςκευζσ και ςυντθριςεισ 
οδϊν του Διμου" μετά απο τθ 
διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον αρχικό 
ανάδοχο, με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ 
του ζργου. 

135 Εγκρίνει κατά πλειοψθφία τθ  
πρόςκλθςθ του επόμενου κατά ςειρά 
μειοδότθ του διαγωνιςμοφ για το 
ζργο: "Καταςκευι αντιολιςκθτικϊν 
ταπιτων, ανακαταςκευζσ και 
ςυντθριςεισ οδϊν του Διμου" μετά 
απο τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον 
αρχικό ανάδοχο, με ςκοπό τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου, απζχουςασ 
τθσ κ. Ηφμαρθ Ακθνάσ.  

13. Λιψθ απόφαςθσ για ακφρωςθ τθσ 
μελζτθσ με αρικμό 32/2017, που 
εγκρίκθκε με τθν με αρικμό 118/2017 
απόφαςθ Δ.. και ζγκριςθ τθσ μελζτθσ 
με αρικμό 25/2018 για το ζργο με 
τίτλο: "Εργα αποχζτευςθσ ακακάρτων 
και οδοποιίασ ςε περιοχζσ του Διμου 
Περάματοσ", προχπολογιςμοφ 
450.000,00€ (με ΦΠΑ). 

136 Αποφαςίηει ομόφωνα τθν ακφρωςθ 
τθσ μελζτθσ με αρικμό 32/2017, που 
εγκρίκθκε με τθν με αρικμό 118/2017 
απόφαςθ Δ.. και εγκρίνει τθ μελζτθ 
με αρικμό 25/2018 για το ζργο με 
τίτλο: "Εργα αποχζτευςθσ ακακάρτων 
και οδοποιίασ ςε περιοχζσ του Διμου 
Περάματοσ", προχπολογιςμοφ 
450.000,00€ (με ΦΠΑ).  

14.  Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για 
τθν πράξθ: "Διαμόρφωςθ γθπζδου 
ςτο Σεχνικό Λφκειο Περάματοσ", με 
χρζωςθ του Κ.Α. 15-7326.0001, ποςοφ 
39.990,00€, προχπολογιςμοφ 2018. 

 

- 

 
 
ΑΠΟΤΡΕΣΑΙ  

15. Ζγκριςθ κατανομισ Γ' Δόςθσ 2018, 
ποςοφ 67.498,60€ ςε βάροσ του Κ.Α. 
00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικζσ δαπάνεσ ςχολείων απο 
τουσ κεντρικοφσ αυτοτελείσ πόρουσ 
ζτουσ 2018. 

137 Εγκρίνει ομόφωνα τθν κατανομι Γ' 
Δόςθσ 2018, ποςοφ 67.498,60€ ςε 
βάροσ του Κ.Α. 00-6711.0001 που 
αφορά λειτουργικζσ δαπάνεσ 
ςχολείων απο τουσ κεντρικοφσ 
αυτοτελείσ πόρουσ ζτουσ 2018.  

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

138 Αποφαςίηει τθν αναβολι του 
κζματοσ.  

17. Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενοφμενων 
παιδιϊν απο τα τμιματα προςχολικισ 
αγωγισ του Διμου Περάματοσ 
(άρκρο 4 παρ. 1 του Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ και τθ με αρ. 57/2018 
απόφ. Δ..). 

139 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διακοπι 
φιλοξενοφμενων παιδιϊν απο τα 
τμιματα προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ (άρκρο 4 παρ. 1 
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και τθ 
με αρ. 57/2018 απόφ. Δ..).  

18. Λιψθ απόφαςθσ για διόρκωςθ - 
ςυμπλιρωςθ τθσ με αρ. 116/2018  
απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, ςχετικά με τθν 
επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ 
αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ. 

140 Αποφαςίηει ομόφωνα τθ διόρκωςθ - 
ςυμπλιρωςθ τθσ με αρ. 116/2018  
απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, ςχετικά με τθν 
επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ 
αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ.  

19. Λιψθ απόφαςθσ για διόρκωςθ - 
ςυμπλιρωςθ τθσ με αρ. 117/2018 

141 Αποφαςίηει ομόφωνα τθ διόρκωςθ - 
ςυμπλιρωςθ τθσ με αρ. 117/2018 



απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, ςχετικά με τθν 
επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ 
αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ. 

απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, ςχετικά με τθν 
επιςτροφι χρθματικοφ ποςοφ ωσ 
αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντοσ.  
 
 

20. Λιψθ απόφαςθσ εξειδίκευςθσ 
πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 15-6471.0005 
"Δαπάνεσ για πολιτιςτικζσ 
εκδθλϊςεισ του Διμου". 

142 Αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
εξειδίκευςθ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 15-
6471.0005 "Δαπάνεσ για πολιτιςτικζσ 
εκδθλϊςεισ του Διμου".  

21. 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. 

143 Εγκρίνει ομόφωνα τθ βεβαίωςθ 
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.  

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

144 Αποφαςίηει τθν αναβολι του 
κζματοσ.  

 
 

 
  

Η Πρόεδροσ του Δ.. 
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