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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

28ης 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 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, 
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. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Περάματος Οικονομικού Έτους 2020. 
 
 ΘΕΜΑ 2. Έγκριση καθορισμού  συντελεστών Δημοτικών Τελών-Δημοτικών Φόρων και Τ.Α.Π. για το  2020. 

 ΘΕΜΑ 3. Αίτημα του κ. Γιαννιτσάκη Γεώργιου για αποχαρακτηρισμό οικοπέδου επί της οδού Πλαταιών   
23 στο Πέραμα. 

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης στη πρόσκληση VIII με τίτλο 
"Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας" 
του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα "Κοινωνικές και Πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες Δήμων". 

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης στη πρόσκληση ΙΧ με τίτλο 
"Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες" του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα "Κοινωνικές και 
Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων". 
 
ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της 126/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης για 
την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δήμου Περάματος" στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον 
Άξονα "Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων" με τίτλο "Κατασκευή, επισκευή 
και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων". 
 
ΘΕΜΑ 7. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού του Δήμου Περάματος", στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον Άξονα προτεραιότητας 
"Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων", Πρόσκληση V  

ΘΕΜΑ 8 . Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης 
με τίτλο : « Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής  στην  περιοχή του Δήμου Περάματος» μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Περάματος- Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

 



ΘΕΜΑ 9. 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 10 . Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου: "Κατασκευή 
αντιολισθηρών ταπήτων ανακατασκευές και συντηρήσεις οδών του Δήμου", αναδόχου "Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.". 

ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: "Κατασκευή έργων αποχέτευσης ύδρευσης και συναφών εργασιών στην περιοχή του Άνω 
Περάματος- 3η Φάση", αναδόχου "ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ". 
 
ΘΕΜΑ 12. 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: "Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους", λόγω αλλαγής θητείας της Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (2ης Τμηματικής Παραλαβής) που 
αφορά την Παροχή Υπηρεσίας: « Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος» από την Εταιρεία 
Α-Θ.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 14. Έγκριση προτεραιότητας εργασιών στα πλαίσια του έργου : « Εργασίες Συντήρησης και 
Επισκευής σχολείων « 
 
 ΘΕΜΑ 15.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : « Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής 
Σχολείων» 
 
ΘΕΜΑ 16.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή οδού 
Αρεοπόλεως» της αναδόχου εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 
 
ΘΕΜΑ 17. Έγκριση αποδοχής της επιχορήγησης ύψους 150.000€ για την  προμήθεια απορριμματοφόρων 
του Δήμου σύμφωνα με την με αριθ.83448/22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
 
ΘΕΜΑ 18 . Έγκριση κατανομής Δ’  δόσης 2019 ποσού 64.183,58 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6711-0001 που 
αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων από τους Κ.Α.Π. 2019 
 
ΘΕΜΑ 19. Λήψη απόφασης για απόσυρση παλαιών οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής. 
 
ΘΕΜΑ 20. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 22020/18-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής Αχρήστου Υλικού για 
απόσυρση υλικών της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 
 
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. 
 
ΘΕΜΑ 22.’Εγκριση κοπής ή μη δέντρου επί της οδού Αγ. Νικολάου 19 μετά από αίτημα δημότη μας. 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
 
 
 

 


