
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
Αριθ. Πρωτ.  20183/14134 
Ημερ. Πρωτ. 22/10/19 

 

 

                   Πέραμα, 22 Οκτωβρίου 2019 
 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

25ης 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 29/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και με τα εξής 
θέματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση - ενημέρωση σχετικά με τις αρνητικές εξελίξεις για τους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 
ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση - ενημέρωση για τα ζητήματα παιδείας στη πόλη μας. 
 
ΘΕΜΑ 3. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικών Συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
(Π.Ε.Δ.), σύμφωνα με το Π.Δ.75/2011 όπως τροποποίηθηκε με το Π.Δ. 94/2019 (ΦΕΚ 157/11.10.2019 τεύχος Α’). 
 
ΘΕΜΑ 4. Έγκριση κατανομής Γ' Δόσης 2019, ποσού 67.488,61€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων απο τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019. 
 
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ' Τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού. 
 
ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 60/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 
υποβολή πρότασης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας "Ανέγερση ή/και 
αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων", με τίτλο: "Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων". 
 
ΘΕΜΑ 7. Αντικατάσταση αιρετών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2019, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17. 
 
ΘΕΜΑ 8. Ορισμός νέων μελών στη κοινή επιτροπή για τη παρακολούθηση και την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας και του Δήμου Περάματος, για το πρόγραμμα με τίτλο: "Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στη περιοχή 
του Δήμου Περάματος". 
 
ΘΕΜΑ 9. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το 
πρόγραμμα με το τίτλο: "Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Περάματος". 
 

 



ΘΕΜΑ 10. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 149/2018 απόφασης Δ.Σ. για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 
(Α/Α) με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Περάματος" της πράξης "Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Περάματος" με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002576. 
 
ΘΕΜΑ 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο έργο: "προώθηση υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε 
Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ)/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), υπό το θεματικό στόχο 9 των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)"- ορισμός της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. ως δικαιούχος. 
 
ΘΕΜΑ 12. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έργο: 
"Προώθηση υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ)/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών 
(ΚΕΜ), υπό το θεματικό στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)", ορισμός εκπροσώπου 
του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του. 
 
ΘΕΜΑ 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Περάματος στη τριμελή διοικούσα επιτροπή του τομέα Πρωτοβάθμιας 
φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Περάματος, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ56179/11-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας. 
 
ΘΕΜΑ 14. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (1ης τμηματικής παραλαβής) που αφορά την 
παροχή υπηρεσίας: "Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος απο την εταιρεία Α-Θ Τεχνική Α.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 15. Ορισμός νέων μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Εργασίες ανάπλασης 
οδού Νεωρίων", λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 16. Ορισμός νέων εκπροσώπων εκ των Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση οδών Φαναρακίου και Βοσπόρου", λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 17. Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για το έργο με τίτλο: "Κατασκευή έργων 
αποχέτευσης ύδρευσης και συναφών εργασιών στην περιοχή του Άνω Περάματος- 3η φάση", λόγω αλλαγής της 
Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 18. Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για το έργο με τίτλο: "Κατασκευή αγωγών 
ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος", λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 19. Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για το έργο με τίτλο: "Κατασκευή Κόμβου Αγ. 
Πάντων - Αρεοπόλεως - Ταξιαρχών στο Άνω Πέραμα", λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 20. Έγκριση πίνακα επιλογής βάσει μορίων εκπρόθεσμων αιτήσεων εγγραφής των φιλοξενουμένων παιδιών 
στα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος (Άρθρο 4 παρ. 2 και Άρθρο 3 παρ. 5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και της αποφ. Δ.Σ. με αρ. 57/2018). 
 
ΘΕΜΑ 21. Έγκριση διακοπής φιλοξενούμενων παιδιών απο τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος 
"Άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και την 57/2018 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Μουγιακάκου  Ελένη 
 


