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ΠΡΟ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

5ησ 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 27/2/2019 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 
19:00 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξισ κζματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
ΘΕΜΑ 1. Εκλογι δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ μειοψθφίασ για τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

 

ΘΕΜΑ 2. Λιψθ απόφαςθσ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ", ςτον άξονα προτεραιότθτασ: 
"Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των διμων", με τίτλο: "Προμικεια 
εξοπλιςμοφ, καταςκευι, μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, για τθ δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των 
ςτάςεων, για τθν εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ των διμων τθσ χϊρασ", χρθματοδότθςθ 50.000,00€. 

 

ΘΕΜΑ 3. Ζγκριςθ παράταςθσ περαίωςθσ εργαςιϊν του ζργου: "66θ εργολαβία ςυνδζςεων" τθσ αναδόχου 
εταιρείασ "ΓΕΩΡΤΘΜΙΚΗ ΑΣΕ". 

 

ΘΕΜΑ 4. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (3θ τμθματικι παραλαβι), τθσ 
παροχισ υπθρεςίασ: "Μίςκωςθ μθχανθμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε χϊρουσ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

 

ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι παραλαβι) τθσ 
προμικειασ: "Προμικεια εξοπλιςμοφ ακλθτικϊν χϊρων". 

 

ΘΕΜΑ 6. Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι παραλαβι) τθσ 
παροχισ υπθρεςίασ: "Ανακαταςκευι περιφράξεων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

 

ΘΕΜΑ 7. Λιψθ απόφαςθσ χοριγθςθσ άδειασ διενζργειασ ψυχαγωγικϊν τεχνικϊν παιγνίων με 
παιγνιόχαρτα με ανάπτυξθ ενόσ (1) ειδικά διαςκευαςμζνου τραπεηιοφ εντόσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ ςτο κατάςτθμα "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" του κ. Παπακωνςταντίνου Ιωάννθ του Δθμθτρίου που 
βρίςκεται επί τθσ οδοφ Φλζμινγκ & οφοκλι Βενιηζλου αρ. 83 ςτο Πζραμα. 

 

ΘΕΜΑ 8. Ειςιγθςθ για τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ του Διμου Περάματοσ 
με τθν κ. Παρακφρα Αςπαςία, αναφορικά με το κυλικείο εντόσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ. 

 



 

ΘΕΜΑ 9. Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ Δ' τριμινου 2018, εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 
ιςολογιςμοφ. 

 

ΘΕΜΑ 10. Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι βεβαιωμζνθσ οφειλισ ςτον κ. Ηλιόπουλο Κωνςταντίνο, κατ' 
εφαρμογι του άρκρου 222 του Νόμου Κλειςκζνθ. 

 

ΘΕΜΑ 11. Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενουμζνων παιδιϊν απο τα τμιματα προςχολικισ αγωγισ του Διμου 
Περάματοσ (άρκρο 4 παρ. 1 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και με τθ με αρ. 57/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου). 

 

ΘΕΜΑ 12. 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 

 


