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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1 

Συηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για 
τθν προςταςία ευπακϊν ομάδων 
απο τον κίνδυνο διακοπισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ απο 
αντικοινωνικζσ ενζργειεσ τθσ ΔΕΗ 
Α.Ε. διαςφάλιςθ με ανάλογεσ 
πολιτικζσ, παροχισ ρεφματοσ ςε όλα 
τα φτωχά νοικοκυριά. 

148 

 Το ςυγκεκριμζνο κζμα τζκθκε ςτο 
Δθμοτικό Συμβοφλιο ωσ ζκτακτο και 
κατζςτθ τακτικό ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 67 παρ. 7 του 
Ν. 3852/2010. 
Αποφαςίηει ομόφωνα  τθν προςταςία 
ευπακϊν ομάδων απο τον κίνδυνο 
διακοπισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ απο 
αντικοινωνικζσ ενζργειεσ τθσ ΔΕΗ Α.Ε.  
και τθ διαςφάλιςθ με ανάλογεσ 
πολιτικζσ, παροχισ ρεφματοσ ςε όλα 
τα φτωχά νοικοκυριά.  

2 

Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ με αρ. 
181/2017 απόφαςθσ Δ.Σ. για 
υλοποίθςθ με ίδια μζςα του 
υποζργου (Α/Α) με τίτλο: "Κζντρο 
Κοινότθτασ ςτο Διμο Περάματοσ" 
τθσ πράξθσ "Κζντρο Κοινότθτασ ςτο 
Διμο Περάματοσ" με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS)5002576. 
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 Το ςυγκεκριμζνο κζμα τζκθκε ςτο 
Δθμοτικό Συμβοφλιο ωσ ζκτακτο και 
κατζςτθ τακτικό ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 67 παρ. 7 του 
Ν. 3852/2010. 

Εγκρίνει ομόυωνα τη τροποποίηση 

της με αρ. με αρ. 181/2017 απόφαςθσ 
Δ.Σ. για υλοποίθςθ με ίδια μζςα του 
υποζργου (Α/Α) με τίτλο: "Κζντρο 
Κοινότθτασ ςτο Διμο Περάματοσ" τθσ 
πράξθσ "Κζντρο Κοινότθτασ ςτο Διμο 
Περάματοσ" με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS)5002576. 

3 

Ζγκριςθ μελζτθσ για το ζργο: 
"Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
ςχολείων", προχπολογιςμοφ 
δαπάνθσ 67.750,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ςτον 
Κ.Α.Ε. 15-7331-0004.  
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ μελζτθ για το 
ζργο: "Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ ςχολείων", 
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 67.750,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ,  ςτον 
Κ.Α.Ε. 15-7331-0004. 

4 
Λιψθ απόφαςθσ για παράταςθ 

διαδικαςίασ εκκακάριςθσ τθσ ΔΗΚΕΠ. 
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Τζκθκαν ςε ψθφοφορία 2 προτάςεισ. 
1θ Πρόταςθ: 
Η παράταςθ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ 
τθσ ΔΗΚΕΠ. 
2θ Πρόταςθ:  
Η αναβολι του κζματοσ. 
 Μετά το πζρασ τθσ ψθφοφορίασ υπζρ 
τθσ 1θσ πρόταςθσ ψιφιςαν 7 
Δθμοτικοί Σφμβουλοι και υπζρ τθσ 2θσ 
πρόταςθσ ψιφιςαν 6 Δθμοτικοί 



Σφμβουλοι. 
 
Κατά ςυνζπεια δεν εγκρίνεται  θ 
ςυηιτθςθ του κζματοσ εξαιτίασ τθσ μθ 
ςυγκζντρωςθσ τθσ απαιτοφμενθσ 
πλειοψθφίασ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 96 παρ. 6 του 
Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).  

5 
Αποδοχι βεβαιωμζνθσ οφειλισ 

(πρόςτιμο) τθσ ΔΗΚΕΠ ςτθν Ε' Δ.Ο.Υ. 
Πειραιά. 
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Αποφαςίηει τθν αναβολι του κζματοσ 
μειοψθφοφντων των κ.κ. Κοφρτθ 
Δθμθτρίου, Παραςκευόπουλου 
Γεϊργιου, Λαγουδάκου Ιωάννθ και 
Βοϊδονικόλα Παναγιϊτασ.  

6 

Ζγκριςθ - επικαιροποίθςθ και 
εφαρμογι εγχειριδίου διαδικαςιϊν 
Διοικθτικισ ικανότθτασ για 
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα 2014-
2020. Ζκδοςθ 3θ 2018. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθν- 
επικαιροποίθςθ και εφαρμογι 
εγχειριδίου διαδικαςιϊν Διοικθτικισ 
ικανότθτασ για 
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα 2014-
2020. Ζκδοςθ 3θ 2018. 

7 

Λιψθ απόφαςθσ για τθ ςφνταξθ από 
το Διμαρχο Περάματοσ 
πρωτοκόλλων διοικθτικισ αποβολισ 
των κατεχόντων ρυμοτομοφμενεσ 
εκτάςεισ για τθ διάνοιξθ τθσ οδοφ 
Φαζκωντοσ. 
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Το κζμα προθγικθκε τθσ ςυηιτθςθσ 
ζναντι τθσ ςυηιτθςθσ των κεμάτων 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με αρικμοφσ 
3 ζωσ 6.  
Αποφαςίηει ομόφωνα  τθ ςφνταξθ 
από το Διμαρχο Περάματοσ 
πρωτοκόλλων διοικθτικισ αποβολισ 
των κατεχόντων ρυμοτομοφμενεσ 
εκτάςεισ για τθ διάνοιξθ τθσ οδοφ 
Φαζκωντοσ. 

8 

Λιψθ απόφαςθσ για τθν 
ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ 
Προςωρινισ και Οριςτικισ 
παραλαβισ του ζργου: "Ζργα 
διαμορφϊςεων κόμβων, καταςκευισ 
κλιμάκων και τοιχείων και 
διαςτρϊςεων οδϊν (Αγ. Πάντων, 
Ταξιαρχϊν, Αγ. Τριάδασ, Δραγοφμθ, 
Αρεοπόλεωσ κλπ" προχπολογιςμοφ 
μελζτθσ 434.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 
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Αποφαςίηει ομόφωνα τθν ςυγκρότθςθ 
τθσ Επιτροπισ Προςωρινισ και 
Οριςτικισ παραλαβισ του ζργου: 
"Ζργα διαμορφϊςεων κόμβων, 
καταςκευισ κλιμάκων και τοιχείων 
και διαςτρϊςεων οδϊν (Αγ. Πάντων, 
Ταξιαρχϊν, Αγ. Τριάδασ, Δραγοφμθ, 
Αρεοπόλεωσ κλπ" προχπολογιςμοφ 
μελζτθσ 434.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 
αποτελοφμενθ από τουσ πιο κάτω 
υπαλλιλουσ και Δθμοτικοφσ 
Συμβοφλουσ του Διμου κ.κ., που 
προζκυψαν ζπειτα από κλιρωςθ:  
Τακτικά:  

1. Πρεκετζ Αγγελικι, Αρχιτζκτων 
Μθχανικόσ Π.Ε. 

2. Μπαξεβανίδθσ Χρυςόςτομοσ, 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε.  

3. Παραςκευόπουλοσ Γεϊργιοσ, 
Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ.  

Αναπλθρωματικά:  
1. Σερεμετάκθ Κωνςταντίνα, 

Αρχ. Μθχανικόσ Π.Ε.  
2. Χατηθγεωργίου Ανδροφλα, 

Μθχ. Μθχανικόσ Π.Ε.   
3. Τερηισ Θεόδωροσ, Δθμοτικόσ 



Σφμβουλοσ.  
  

9 

Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ του 
ζργου: "Καταςκευι προζκταςθσ 
οδοφ Νίκθσ και ανακαταςκευι 
τμιματοσ οδοφ Σουλίου ςτο Ν. 
Ικόνιο. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ παράταςθ 
προκεςμίασ του ζργου: "Καταςκευι 
προζκταςθσ οδοφ Νίκθσ και 
ανακαταςκευι τμιματοσ οδοφ 
Σουλίου ςτο Ν. Ικόνιο. 

10 

Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ και 
του 5ου Ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα 
εργαςιϊν του ζργου "Καταςκευι 
κλιμάκων και τοιχείων ςε οδοφσ του 
Άνω Περάματοσ". 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ παράταςθ 
προκεςμίασ και του 5ου 
Ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα εργαςιϊν 
του ζργου "Καταςκευι κλιμάκων και 
τοιχείων ςε οδοφσ του Άνω 
Περάματοσ". 

11 

Ζγκριςθ 1ου ςυγκριτικοφ πίνακα 
εργαςιϊν του ζργου: "Εργαςίεσ 
πρόλθψθσ απο πλθμμυρικά 
φαινόμενα, αποκατάςταςθσ 
μικροηθμιϊν και άμεςθσ επζμβαςθσ 
ςε περιπτϊςεισ κεομθνίασ". 
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Εγκρίνει ομόφωνα τον 1ο ςυγκριτικό 
πίνακα εργαςιϊν του ζργου: 
"Εργαςίεσ πρόλθψθσ απο πλθμμυρικά 
φαινόμενα, αποκατάςταςθσ 
μικροηθμιϊν και άμεςθσ επζμβαςθσ 
ςε περιπτϊςεισ κεομθνίασ". 
 

12 
Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ απόρων 
δθμοτϊν (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑΣ). 
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Εγκρίνει ομόφωνα  τθν οικονομικι 
ενίςχυςθ απόρων δθμοτϊν 
(Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑΣ).  

13 

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 αποφ. Δ.Σ.). 
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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 αποφ. Δ.Σ.). 

14 

Ζγκριςθ βεβαίωςθσ παραλαβισ 
υπθρεςιϊν απο το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο, όπωσ προβλζπεται απο 
τισ διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεφχοσ Α') για τισ απευκείασ 
ανακζςεισ. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τισ βεβαιϊςεισ 
παραλαβισ υπθρεςιϊν από το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο, όπωσ 
προβλζπεται απο τισ διατάξεισ του 
άρκρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Α') για τισ 
απευκείασ ανακζςεισ.  

 
 
 

Η Πρόεδροσ του Δ.. 
 

 
Αυτιά-Κατςιμπρή 

Παγώνα 
 

 
 


