
 
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 

20Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31/7/2019 
(Άρθρο 65 παρ. 5 και Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και Άρθρο 96 παρ. 3 του 
Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)) 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 
Έγκριση 1ης Τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
οικονομικού έτους 2019. 

93 

Εγκρίνει ομόφωνα την 1η 
Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου 
οικονομικού έτους 2019. 

2 

Έγκριση ή μη συμβάσεων 
συνεργασίας του Δήμου Περάματος 
και του ΕΔΣΝΑ και διάθεση σχετικής 
πίστωσης ποσού 35.000€ σε βάρος 
του ΚΑ 20-6277.0002. 

94 

Εγκρίνει ομόφωνα τις συμβάσεις 
συνεργασίας του Δήμου Περάματος 
και του ΕΔΣΝΑ και τη διάθεση 
σχετικής πίστωσης ποσού 35.000€ σε 
βάρος του ΚΑ 20-6277.0002- 
εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. 
Λαγουδάκη Ιωάννη για την 
υπογραφή τους.  

3 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 
έργου: "Ανακατασκευή 
οδοστρώματος οδού Περικλέους". 

95 

Εγκρίνει ομόφωνα τη παράταση 
προθεσμίας του έργου: 
"Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού 
Περικλέους", μέχρι την 26-10-2019. 

4 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 
έργου: "Διανοίξεις οδών και 
κατασκευή σκαλοπατιών σε 
διάφορα σημεία του Άνω 
Περάματος". 

96 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 
παράταση προθεσμίας του έργου: 
"Διανοίξεις οδών και κατασκευή 
σκαλοπατιών σε διάφορα σημεία του 
Άνω Περάματος", για επιπλέον 
χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών 
από την ημερομηνία ανάκλησης της 
από 12-10-2018 ειδικής δήλωσης 
διακοπής,  απέχοντος του κ. 
Μαρμαρίδη Κων/νου.  

5 

Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της 
παροχής υπηρεσίας: "Διαμόρφωση 
γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο 
Περάματος". 

97 

Εγκρίνει ομόφωνα τον 1ο συγκριτικό 
πίνακα της παροχής υπηρεσίας: 
"Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό 
Λύκειο Περάματος". 
 

6 Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης 
οικονομικού έτους 2018. 98 

Εγκρίνει ομόφωνα τον λογαριασμό 
διαχείρισης οικονομικού έτους 2018. 
 

7 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β' 
Τριμήνου 2019 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού. 

99 

Εγκρίνει ομόφωνα τη τριμηνιαία 
έκθεση Β' Τριμήνου 2019 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού. 
 



8 

Έγκριση α) των ενταγμένων έργων - 
εργασιών της ολοκλήρωσης των Α' 
και Β΄ κύκλων του Προγράμματος 
"Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς 
χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) (17 
Δήμοι),  για τα οποία 
επιχορηγήθηκε το κόστος των 
υλικών  και  β) την αποπληρωμή 
των παρόχων - προμηθευτών 
αυτών. 

100 

Εγκρίνει ομόφωνα α) τα ενταγμένα 
έργα - εργασίες της ολοκλήρωσης των 
Α' και Β΄ κύκλων του Προγράμματος 
"Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς 
χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) (17 
Δήμοι),  για τα οποία επιχορηγήθηκε 
το κόστος των υλικών  και  β) την 
αποπληρωμή των παρόχων - 
προμηθευτών αυτών. 

9 

Έγκριση διακοπής- διαγραφής 
φιλοξενούμενων παιδιών απο 
τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών σταθμών του 
Δήμου Περάματος (Αποφ. 57/2018 
Δ.Σ.). 

101 

Εγκρίνει ομόφωνα τη διακοπή - 
διαγραφή φιλοξενούμενων παιδιών 
από τμήματα προσχολικής αγωγής 
του Δήμου Περάματος, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου 
Περάματος (Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.). 

 
 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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