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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

34ησ 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 17/12/2018 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 ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ 
 
ΘΕΜΑ 1. Εκλογι δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ μειοψθφίασ για τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

 

ΘΕΜΑ 2. Ζγκριςθ ςφναψθσ και όρων του ςχεδίου Σροποποίθςθσ - Παράταςθσ τθσ Προγραμματικισ 
φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και του Διμου Περάματοσ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου με 
τίτλο: "Ανακαταςκευι χλοοτάπθτα γθπζδου ποδοςφαίρου Περάματοσ" προχπολογιςμοφ 675.000,00€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)  και εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ. 

 

ΘΕΜΑ  3. Ζγκριςθ κακοριςμοφ ςυντελεςτϊν Δθμοτικϊν Σελϊν - Δθμοτικϊν Φόρων  και Σ.Α.Π. για το ζτοσ 
2019. 

 
ΘΕΜΑ 4. Ζγκριςθ ςφναψθσ και όρων ςχεδίου προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ 
και του Διμου Περάματοσ για το ζργο με τίτλο: "Καταςκευι αγωγϊν δικτφου ομβρίων υδάτων ςτο Διμο 
Περάματοσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 700.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) και εξουςιοδότθςθ 
του Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ και οριςμόσ εκπροςϊπων του Διμου ςτθ κοινι επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ του ζργου. 

 

ΘΕΜΑ 5. Εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου για τθν υπογραφι παράταςθσ μζχρι τισ 28-02-2019, του ςυμβατικοφ 
χρόνου τθσ φμβαςθσ ςφςταςθσ ειδικοφ δεςμευμζνου λογαριαςμοφ (escrow account) ςτο πλαίςιο του 
χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ του Πράςινου Σαμείου "Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015". 

 

ΘΕΜΑ 6. Εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου για τθν υπογραφι παράταςθσ μζχρι τισ 28-02-2019, του ςυμβατικοφ 
χρόνου τθσ φμβαςθσ ςφςταςθσ ειδικοφ δεςμευμζνου λογαριαςμοφ (escrow account) ςτο πλαίςιο του 
χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ του Πράςινου Σαμείου "ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΗΤΓΙΟΤ 
2016" και ειδικότερα για τον άξονα προτεραιότθτασ 4 "Αςτικι Βιϊςιμθ Κινθτικότθτα". 

 
ΘΕΜΑ 7. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: "Ανακαταςκευι οδοςτρϊματοσ οδοφ Περικλζουσ ςτο 
Διμο Περάματοσ". 

 

 



ΘΕΜΑ 8. Ζγκριςθ κατανομισ Δ’ Δόςθσ 2018, ποςοφ 67.498,60€ ςε βάροσ του Κ.Α. 00-6711.0001 που 
αφορά λειτουργικζσ δαπάνεσ ςχολείων από τουσ κεντρικοφσ αυτοτελείσ πόρουσ ζτουσ 2018.  

 
ΘΕΜΑ 9 α)Λιψθ απόφαςθσ για τθν αποδοχι παραχϊρθςθσ χριςθσ μθχανιματοσ ζργου με αρικμ. κυκλ. 

ΜΕ 131968 ιδιοκτθςίασ Περιφζρειασ Αττικισ ςτο Διμο Περάματοσ, β) ζγκριςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ χριςθσ άνευ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ του ωσ άνω μθχανιματοσ και γ) οριςμόσ νομίμου 

εκπροςϊπου του Διμου για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

ΘΕΜΑ 10.  Λιψθ απόφαςθσ για τθ δθμιουργία και χωροκζτθςθ ενόσ (1) "πράςινου ςθμείου που κα 
πραγματοποιοφνται δράςεισ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ" / "Κζντρου Ανακφκλωςθσ 
Εκπαίδευςθσ για τθν διαλογι ςτθν Πθγι (ΚΑΕΔΙΠ) ςτο Διμο Περάματοσ. 

 

ΘΕΜΑ 11. Λιψθ απόφαςθσ για παράταςθ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ τθσ ΔΘΚΕΠ. 

 

ΘΕΜΑ 12. Αποδοχι βεβαιωμζνθσ οφειλισ (πρόςτιμο) τθσ ΔΘΚΕΠ ςτθν Ε' Δ.Ο.Τ. Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑ 13. Ζγκριςθ ςφναψθσ νζασ ςφμβαςθσ για τθν επανάλθψθ παρόμοιων υπθρεςιϊν για: "Εργαςίεσ 

πρόλθψθσ απο πλθμμυρικά φαινόμενα, αποκατάςταςθσ μικροηθμιϊν και άμεςθσ επζμβαςθσ ςε 

περιπτϊςεισ κεομθνίασ". 

ΘΕΜΑ 14.  Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (2θ τμθματικι παραλαβι), των 

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

Άκρο". 

ΘΕΜΑ 15.  Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι παραλαβι), τθσ 
προμικειασ: "Προμικεια ζτοιμου ςκυροδζματοσ για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και βελτίωςθσ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

 
ΘΕΜΑ 16. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι παραλαβι), τθσ 

παροχισ υπθρεςίασ: "Μίςκωςθ μθχανθμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε χϊρουσ 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

ΘΕΜΑ 17. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με το Πολιτιςτικό εγχείρθμα με τίτλο "Μοιραηόμαςτε το 
Πζραμα". 

 

ΘΕΜΑ 18. Ζγκριςθ υποβολισ αίτθςθσ για τθν επιχοριγθςθ των Διμων και των Νομικϊν Προςϊπων για 
προςαρμογι Δθμοτικϊν Βρεφικϊν, Παιδικϊν και Βρεφονθπιακϊν τακμϊν ςτισ προδιαγραφζσ του νζου 
κεςμικοφ πλαιςίου αδειοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 99/2017, επιχοριγθςθ 50.000€ ανά 
δομι.  

 

ΘΕΜΑ 19. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: "66θ εργολαβία ςυνδζςεων". 
 
ΘΕΜΑ 20. Λιψθ απόφαςθσ για κακιζρωςθ τοπικισ αργίασ ςτο Διμο Περάματοσ τθν 6θ Δεκεμβρίου, 

θμζρα εορτισ του πολιοφχου τθσ πόλθσ Αγ. Νικολάου (ΦΕΚ 2660/τ.β./13-10-2013). 

ΘΕΜΑ 21. Λιψθ απόφαςθσ για αντικατάςταςθ τακτικοφ μζλουσ Πρωτοβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ, λόγω 

παραίτθςθσ του κ. Μθνάογλου Νικολάου. 

ΘΕΜΑ 22. Ζγκριςθ απευκείασ ανάκεςθσ ςε πιςτοποιθμζνεσ εταιρίεσ για τθν εκποίθςθ- ανακφκλωςθ των 
άχρθςτων λιπαντικϊν των οχθμάτων του Διμου, μετά απο δφο άγονεσ ςχετικζσ δθμοπραςίεσ. 

 
ΘΕΜΑ 23. Αίτθμα κοπισ ενόσ βραχυχίτωνα επί τθσ οδοφ Θράκθσ 30. 

ΘΕΜΑ 24. Λιψθ απόφαςθσ για τθν κλάδευςθ ι μθ υψθλοφ δζνδρου επί τθσ οδοφ Αλικαρναςςοφ 3. 



ΘΕΜΑ 25. Ζγκριςθ βεβαιϊςεων παραλαβισ υπθρεςιϊν απο το Δθμοτικό υμβοφλιο, 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 

 


