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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                  

  Πέραμα, 16 Απριλίου 2019 
 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Σας καλούμε να προσέλθετε στη Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί 
στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δήμου Περάματος στις 22/4/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/10 και με τα εξής θέματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ: 1.Παραλαβή του Β1΄ Σταδίου της Μελέτης τροποποίησης του  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 
Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ: 2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας δομής παροχής βασικών αγαθών: "Κοινωνικό 
Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου" Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
"Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου" Δήμου Περάματος, της πράξης:  Δομή παροχής βασικών 
αγαθών Δήμου Περάματος: "Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου Δήμου Περάματος" με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS)5003678. 
 
ΘΕΜΑ 4. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Περάματος στο Πρόγραμμα:  "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι", στον άξονα 
προτεραιότητας: "Ανέγερση ή/και αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων", με τίτλο: "Ανέγερση και Επανάχρηση 
Δημοτικών Κτιρίων". 
 
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση ή μη καθιέρωσης χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της Λ. Ειρήνης αριθμός 153-155. 
 
ΘΕΜΑ 6. Αποδοχή βεβαιωμένης οφειλής (πρόστιμο) της ΔΗΚΕΠ στην Ε' Δ.Ο.Υ. Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 7. Αποδοχή όρων σύμβασης και εξουσιοδότησης Δημάρχου για τη χρηματοδότηση απο το Πράσινο 
Ταμείο της προμήθειας βυθιζόμενων κάδων Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 8. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας: "Παροχή υπηρεσιών για τη διανομή 
και εφαρμογή οικοπέδων στο έδαφος καθώς και την έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων στο Άνω 
Πέραμα". 
 

 



ΘΕΜΑ 9. Έγκριση προτεραιότητας εργασιών στα πλαίσια του έργου: "Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής 
σχολείων". 
 
ΘΕΜΑ 10. Έγκριση μελέτης με τίτλο: "Εργασίες χρωματισμών, κατασκευής στεγάστρων και λοιπών 
εργασιών σχολικών κτιρίων Δήμου Περάματος", προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής 
σχολείων". 
 
ΘΕΜΑ 12. Έγκριση μελέτης για το έργο: "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων". 
 
ΘΕΜΑ 13. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (3η τμηματική παραλαβή), της 
προμήθειας: "Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης 
αθλητικών εγκαταστάσεων", που σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της 
1ης και 2ης τμηματικής παραλαβής αποτελεί την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
 
ΘΕΜΑ 14. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (2η τμηματική παραλαβή), της 
προμήθειας: "Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών χώρων", που σε συνδυασμό με την 1η τμηματική 
παραλαβή αποτελεί την παραλαβή του συνόλου της παροχής υπηρεσίας. 
 
ΘΕΜΑ 15. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (2η τμηματική παραλαβή), της 
προμήθειας: "Ανακατασκευή περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων", που σε συνδυασμό με την 1η 
τμηματική παραλαβή αποτελεί την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας. 
 
ΘΕΜΑ 16. Έγκριση 2ου συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου: "Εργασίες πρόληψης απο πλημμυρικά 
φαινόμενα, αποκατάστασης μικροζημιών και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις θεομηνίας". 
 
ΘΕΜΑ 17. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού 
Περικλέους". 
 
ΘΕΜΑ 18. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Εργασίες ανάπλασης 
οδού Νεωρίων". 
 
ΘΕΜΑ 19. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση οδών 
Φαναρακίου και Βοσπόρου". 
 
ΘΕΜΑ 20. Αποδοχή επιχορήγησης 180.000,00€ απο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 
 
ΘΕΜΑ 21. Αποδοχή επιχορήγησης 200.000,00€ απο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 
 
ΘΕΜΑ 22. Έγκριση κατανομής Β' Δόσης 2019, ποσού 67.590,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 που 
αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων απο τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019. 
 
ΘΕΜΑ 23. Ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 3ο Γυμνάσιο Περάματος για την υποστήριξη των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
ΘΕΜΑ 24. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α' Τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού. 
 



ΘΕΜΑ 25. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 15.6471.0005 με τίτλο: "Δαπάνες για 
πολιτιστικές - εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Δήμου Περάματος". 
 
ΘΕΜΑ 26. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 00-6433.0001 με τίτλο: "Τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών". 
 
ΘΕΜΑ 27. Αίτημα του κ. Β.Κ. για μείωση του ποσού που αφορά τη σύνδεση του ακινήτου του με το Δημοτικό 
Δίκτυο αποχέτευσης. 
 
ΘΕΜΑ 28. Λήψη απόφασης για την ανάκληση αδείας στην Κυριακάτικη Αγορά Σχιστού, του κ. Π.Γ. λόγω μη 
ύπαρξης ενεργούς επιχείρησης στο όνομα του. 
 
ΘΕΜΑ 29. Αίτημα του κ. Ν. Ν.  για την αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε στην μηχανή του απο πτώση 
δέντρου. 
 
ΘΕΜΑ 30. Έγκριση διακοπής φιλοξενουμένων παιδιών απο τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος (άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας και τη με αρ. 57/2018 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου). 
 
ΘΕΜΑ 31. Έγκριση βεβαιώσεων παραλαβής υπηρεσιών απο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται 
απο τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') για τις απευθείας 
αναθέσεις. 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 

 
Αυτιά-Κατσιμπρή 

Παγώνα 
 


