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              2. Μέλη Δημοτικού υμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ

 

6ησ 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 27/3/2019 θμζρα Σζταρτθ και ϊρα 
19:30 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξισ κζματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΣΑ ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ 
 
ΘΕΜΑ 1. Ζγκριςθ 1θσ υποχρεωτικισ αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ του Διμου οικ. Ζτουσ 2019.  

ΘΕΜΑ 2. Ζγκριςθ 1θσ υποχρεωτικισ αναμόρφωςθσ ςτοχοκεςίασ οικονομικϊν αποτελεςμάτων (ΟΠΔ)του 

Διμου οικ. Ζτουσ 2019.  

ΘΕΜΑ 3. Κατάρτιςθ μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2020-2023 του Διμου 

Περάματοσ.  

ΘΕΜΑ 4. Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ του Διμου Περάματοσ ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ ςτον άξονα 

προτεραιότθτασ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ», με 

τίτλο: «Καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων των Διμων».  

ΘΕΜΑ 5. Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

«Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, ςε βάροσ του Κ.Α. 

61-6041.0002 ποςό 122.451,00€ και ςε βάροσ του Κ.Α. 61-6054.0002 ποςό 31.506,60€, ςυνολικοφ ποςοφ 

153.957,60€   προχπολογιςμοφ 2019.   

ΘΕΜΑ 6. Ζγκριςθ κατανομισ Α' Δόςθσ 2019, ποςοφ 67.498,60€ ςε βάροσ του Κ.Α. 00-6711.0001 που 
αφορά λειτουργικζσ δαπάνεσ ςχολείων απο τουσ κεντρικοφσ αυτοτελείσ πόρουσ ζτουσ 2019. 

 
ΘΕΜΑ 7. Ζγκριςθ 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (2ου Α.Π.Ε.) του ζργου: «66θ Εργολαβία 

ςυνδζςεων» ςτο Διμο Περάματοσ αναδόχου «ΓΕΩΡΤΘΜΙΚΘ ΑΣΕ». 

ΘΕΜΑ 8. Ζγκριςθ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. του ζργου: «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςτο 6ο Δθμοτικό 

χολείο και 1ο Νθπιαγωγείο Περάματοσ».  

ΘΕΜΑ 9. Ζγκριςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ εργαςιϊν του ζργου: "Καταςκευι οδοφ 

Αρεοπόλεωσ" τθσ αναδόχου εταιρείασ "ΑΦΑΛΣΕΜΠΟΡΙΚΘ Α.Ε.". 

 



 
ΘΕΜΑ 10. Ζγκριςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ (2θ τμθματικι παραλαβι), τθσ παροχισ υπθρεςίασ 
"Μίςκωςθ μθχανθμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε χϊρουσ ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων". 

 
ΘΕΜΑ  11. Ζγκριςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τθσ 3θσ τμθματικισ παραλαβισ (που ςε ςυνδυαςμό με 

τθν 1θ και 2θ τμθματικι παραλαβι αποτελοφν τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ), τθσ παροχισ υπθρεςίασ "Μίςκωςθ μθχανθμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμορφϊςεων 

ςε χϊρουσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

ΘΕΜΑ 12. Λιψθ απόφαςθσ για λφςθ και κζςθ ςε εκκακάριςθ τθσ Αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρείασ 

«υμβουλευτικόσ ςτακμόσ καταπολζμθςθσ ναρκωτικϊν με διακριτικό τίτλο «ΟΔΤΕΑ»», (ςχετ. το με αρ. 

πρωτ. οικ.72545/12-03-2019 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Πειραιά).  

ΘΕΜΑ 13. Αποδοχι οφειλισ ανερχόμενθσ ςτισ 21/03/2019 ςτο ποςό 4.072,25€ με τισ επιπλζον 

προςαυξιςεισ μζχρι το χρόνο τθσ καταβολισ τθσ, προσ τθν ΑΛΦΑ Σράπεηα, λόγω υπερανάλθψθσ.  

ΘΕΜΑ 14. φςταςθ μθχανιςμοφ πιςτοποίθςθσ - εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ «Δομι παροχισ βαςικϊν αγακϊν 

‘‘Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχι ςυςςιτίου’’ ςτο Διμο Περάματοσ.  

ΘΕΜΑ 15. Λιψθ απόφαςθσ για τθν πραγματοποίθςθ εκδιλωςθσ βράβευςθσ διακρικζντων ακλθτϊν του 
Διμου μασ και ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ του ΚΑΕ 00-6433.0001, ποςοφ 5.000,00€, με τίτλο: 
"Σιμθτικζσ διακρίςεισ, αναμνθςτικά δϊρα και ζξοδα φιλοξενίασ φυςικϊν προςϊπων και 
αντιπροςωπειϊν». 

 
ΘΕΜΑ 16. Ζγκριςθ τροποποίθςθσ εν μζρει τθσ με αρ. 89/2017 απόφαςθσ Δ.. ςχετικά με τον οριςμό 

κζςεων υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου ςτθν Κυριακάτικθ Αγορά του χιςτοφ, ωσ προσ τισ κζςεισ των 

δικαιοφχων, ζπειτα από τθν αίτθςθ με αρ. πρωτ. 5586/2658/27-02-2019 του κ. Β. Α.   

ΘΕΜΑ 17. Ζγκριςθ διαγραφισ ι μθ βεβαιωμζνθσ οφειλισ 100€ πλζον προςαυξιςεων από άδεια ςτθν 

Κυριακάτικθ Αγορά του χιςτοφ που κατείχε ο αποβιϊςασ  Χ. Γ., μετά  τθν με αρ. πρωτ. 20576/20068/28-

12-2018 αίτθςθ  τθσ χιρασ Χ.Γ.  

ΘΕΜΑ 18.  Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι ι μθ  οφειλισ του κ. Δ.Δ. από προςαυξιςεισ δόςεων  για το 

κόςτοσ αγωγοφ , μετά τθ με αρ. πρωτ. 6042/2986/7-03-2019 αίτθςι του.   

ΘΕΜΑ 19. Ζγκριςθ ι μθ διαγραφισ οφειλισ που αφορά άδεια του κ. Μ. Θ. ςτθ Κυριακάτικθ Αγορά 

χιςτοφ, ζπειτα από τθν με αρ. 64/2018 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

 ΘΕΜΑ 20. Λιψθ απόφαςθσ για τθν ανάκλθςθ αδείασ ςτθν Κυριακάτικθ Αγορά χιςτοφ, του κ.  Π. Γ.  λόγω 

μθ φπαρξθσ ενεργοφσ επιχείρθςθσ ςτο όνομα του.  

ΘΕΜΑ 21. Ζγκριςθ διαγραφισ ι μθ των βεβαιωμζνων οφειλϊν του κ. Μ. Α., ζπειτα από  τθ με αρ. πρωτ. 

3685/3299/27-02-2018 αίτθςι του (ςχετικά με κζςθ που κατείχε ςτθν Κυριακάτικθ Αγορά χιςτοφ).  

ΘΕΜΑ 22. Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενουμζνων παιδιϊν απο τμιματα προςχολικισ αγωγισ του Διμου 

Περάματοσ (άρκρο 4 παρ. 1 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και τθ με αρ. 57/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 

υμβουλίου). 

ΘΕΜΑ 23. Ζγκριςθ ι μθ κακιζρωςθσ χϊρου ςτάκμευςθσ για ΑΜΕΑ επί τθσ Λ. Ειρινθσ  αρικμόσ 153 - 155. 

 
ΘΕΜΑ 24. 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. 



 
ΘΕΜΑ 25. Λιψθ απόφαςθσ για τθν κοπι ι μθ  δζνδρου επί των οδϊν  Βάρναλθ και Φαναρακίου. 

 
 

 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του 
Δ.. 

 
 
 

Αυτιά-Κατςιμπρή 
Παγώνα 

 


