
 

 

 

13ησ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 05/07/2017 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η.Δ. ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1  Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ 
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου μασ ςχετικά 
με τισ οργανικζσ ανάγκεσ του Διμου ςε κάκε 
είδουσ ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ ςχετικά με 
τθν κακαριότθτα. 
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Σο ςυγκεκριμζνο κζμα τζκθκε ςτο 
Δθμοτικό υμβοφλιο ωσ ζκτακτο 
και κατζςτθ τακτικό ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 67 παρ. 7 
του Ν. 3852/2010.  

Αποφαςίηει Ομόφωνα. 
Εγκρίνει τθν  τροποποίθςθ του 
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ 
Τπθρεςίασ του Διμου μασ 
ςχετικά με τισ οργανικζσ 
ανάγκεσ του Διμου ςε κάκε 
είδουσ ανταποδοτικζσ 
υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν 
κακαριότθτα 

2 Ζγκριςθ τθσ απαςχόλθςθσ ζωσ τθν θμερομθνία 

κατάρτιςθσ των προςωρινϊν πινάκων 

διοριςτζων και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν 

τθσ 31-03-2018, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 24 του Ν. 4479/2017, του 

προςωπικοφ το οποίο προςλιφκθκε ςτο Διμο 

μασ με ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου 

ςε κζςεισ ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ και εξακολοφκθςε να παρζχει 

τισ υπθρεςίεσ του μζχρι τθν 07-06-2017- 

Εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου για τθν 

υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων.  
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Σο ςυγκεκριμζνο κζμα τζκθκε ςτο 
Δθμοτικό υμβοφλιο ωσ ζκτακτο 
και κατζςτθ τακτικό ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 67 παρ. 7 
του Ν. 3852/2010.  

Αποφαςίηει Ομόφωνα  
Εγκρίνει τθν απαςχόλθςθ ζωσ 
τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των 
προςωρινϊν πινάκων 
διοριςτζων και ςε κάκε 
περίπτωςθ όχι πζραν τθσ 31-03-
2018, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 24 του 
Ν. 4479/2017 του προςωπικοφ 
το οποίο προςλιφκθκε ςτο 
Διμο μασ με ςυμβάςεισ 
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ςε 
κζςεισ ανταποδοτικϊν 
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και 
εξακολοφκθςε να παρζχει τισ 
υπθρεςίεσ του μζχρι τθν 07-06-
2017- Εξουςιοδοτεί τον 
Διμαρχο  κ. Λαγουδάκθ Ιωάννθ 
για τθν υπογραφι των ςχετικϊν 
ςυμβάςεων.  

3 Ζγκριςθ 2θσ Αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ 

του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα  
Εγκρίνει τθν 2θ  Αναμόρφωςθ 
προχπολογιςμοφ του Διμου 
οικονομικοφ ζτουσ 2017.  



4 Ζγκριςθ πρόςλθψθσ είκοςι δφο (22) ατόμων με 

δίμθνεσ ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν κατά 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 206 Ν. 3584/2007 όπωσ 

ιςχφει. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα 
Εγκρίνει τθ πρόςλθψθ είκοςι 

δφο (22) ατόμων με δίμθνεσ 

ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 206 

Ν. 3584/2007 όπωσ ιςχφει. 

 
5 

υηιτθςθ για το ηιτθμα των εργαηομζνων τθσ 

κακαριότθτασ ςτουσ Διμουσ με ςφμβαςθ 

εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

 

_ 

Σο κζμα προθγικθκε τθσ 
ςυηιτθςθσ ζναντι τθσ 
ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ με 
αρικμοφσ 1 ζωσ 2.   
Ζγινε ςυηιτθςθ – ενθμζρωςθ.    

 
6 

Ζγκριςθ χοριγθςθσ άδειασ κατάλθψθσ 

κοινόχρθςτου χϊρου ςε επιχείρθςθ μαηικισ 

εςτίαςθσ πλιρουσ γεφματοσ επί τθσ 

Λεωφόρου Ειρινθσ 35, για το ζτοσ 2017. 
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Αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
αναβολι του κζματοσ 
προκειμζνου να ςυηθτθκεί ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα 
ςχετικι κανονιςτικι απόφαςθ 
κατάλθψθσ των κοινόχρθςτων 
χϊρων μετά από Διαβοφλευςθ 
με τουσ Δθμοτικοφσ 
υμβοφλουσ, φορείσ και 
ενδιαφερόμενουσ.   

7 Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων ςτάκμευςθσ 

ςε δθμότεσ.  
104 

Αποφαςίηει Ομόφωνα, τθν 
ζγκριςθ δζκα (10) αναπθρικϊν 
κζςεων ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ 
που πλθροφν τισ προχποκζςεισ.  
 

8 Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: 

<<Καταςκευι κλιμάκων και τοιχίων ςε οδοφσ 

του άνω Περάματοσ>>. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα, τθν 
παράταςθ προκεςμίασ του 
ζργου: <<Καταςκευι κλιμάκων 
και τοιχίων ςε οδοφσ του άνω 
Περάματοσ>> ζωσ 31 
Οκτωβρίου 2017 (31-10-2017).  
 

9 Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: 

<<Καταςκευι προζκταςθσ οδοφ Νίκθσ και 

ανακαταςκευι τμιματοσ οδοφ ουλίου ςτο Ν. 

Ικόνιο>>. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα, τθν 
παράταςθ προκεςμίασ του 
ζργου: <<Καταςκευι 
προζκταςθσ οδοφ Νίκθσ και 
ανακαταςκευι τμιματοσ οδοφ 
ουλίου ςτο Ν. Ικόνιο>> ζωσ 20 
Δεκεμβρίου 2017 (20-12-2017).  

10 Ζγκριςθ ςχεδίου τροποποιθμζνθσ 

προγραμματικισ ςφμβαςθσ (λόγω παράταςθσ) 

για το ζργο: <<Αναβάκμιςθ εγκαταςτάςεων 

του Δθμοτικοφ ταδίου Περάματοσ ςτο χϊρο 

τθσ Πρόνοιασ>> και εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα, εγκρίνει 

το ςχζδιο τροποποιθμζνθσ 

προγραμματικισ ςφμβαςθσ 

(λόγω παράταςθσ) για το ζργο: 

<<Αναβάκμιςθ εγκαταςτάςεων 



για τθν υπογραφι τθσ. 

 

του Δθμοτικοφ ταδίου 

Περάματοσ ςτο χϊρο τθσ 

Πρόνοιασ>> και εξουςιοδοτεί 

τον Διμαρχο κ. Λαγουδάκθ 

Ιωάννθ  για τθν υπογραφι τθσ. 

11 Επικαιροποίθςθ τθσ μελζτθσ: <<Εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ ςτο 6ο Δθμοτικό χολείο και 1ο 

Νθπιαγωγείο Περάματοσ>>, για τθν 

προςαρμογι τθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του ΦΕΚ 1746/Β/2017. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα, τθν 
Επικαιροποίθςθ τθσ μελζτθσ: 
<<Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςτο 6ο 
Δθμοτικό χολείο και 1ο 
Νθπιαγωγείο Περάματοσ>>, για 
τθν προςαρμογι τθσ ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του ΦΕΚ 
1746/Β/2017. 

12 Ζγκριςθ κακοριςμοφ αμοιβισ τθσ Δικθγορικισ 

Εταιρείασ <<Περικλισ Σςαμοφλθσ & 

υνεργάτεσ>> μετά τθν ανάκεςθ από τθν 

Οικονομικι Επιτροπι, για τθν αντίκρουςθ ςτο 

Διοικθτικό Εφετείο Πειραιϊσ τθσ προςφυγισ 

που άςκθςε θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν 

επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. (ΟΕ)» κατά του Διμου και κατά 

τθσ εγγραφισ τθσ ςτουσ χρθματικοφσ 

καταλόγουσ του Διμου για τζλθ χριςεωσ 

υπεδάφουσ κοινοχριςτων χϊρων για το ζτοσ 

2012 - Εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου για τθν 

υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα, Εγκρίνει 

τον κακοριςμό αμοιβισ τθσ 

Δικθγορικισ Εταιρείασ 

<<Περικλισ Σςαμοφλθσ & 

υνεργάτεσ>> μετά τθν 

ανάκεςθ από τθν Οικονομικι 

Επιτροπι, για τθν αντίκρουςθ 

ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

Πειραιϊσ τθσ προςφυγισ που 

άςκθςε θ ανϊνυμθ εταιρεία με 

τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. 

(ΟΕ)» κατά του Διμου και 

κατά τθσ εγγραφισ τθσ ςτουσ 

χρθματικοφσ καταλόγουσ του 

Διμου για τζλθ χριςεωσ 

υπεδάφουσ κοινοχριςτων 

χϊρων για το ζτοσ 2012 – 

Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. 

Λαγουδάκθ Ιωάννθ για τθν 

υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

13 Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων 

εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Εςόδων και 

Εξόδων Α τριμινου 2017. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα, εγκρίνει 

τθν τριμθνιαία ζκκεςθ 

αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ 

προχπολογιςμοφ Εςόδων και 

Εξόδων Α τριμινου 2017. 

14 Λιψθ απόφαςθσ για τθ ςφναψθ εξϊδικου 

ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του Διμου Περάματοσ 

και τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία <<Σ.Η.Κ.  

Α.Κ.Σ.Ε.>>, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 469/2013 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία, 
απζχοντοσ του κ. 
Παραςκευόπουλου Γεϊργιου,  
τθ ςφναψθ εξϊδικου 
ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του 



αμετάκλθτθ απόφαςθ του Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείου Πειραιϊσ. 

 

 

Διμου Περάματοσ και τθσ 
εταιρείασ με τθν επωνυμία 
<<Σ.Η.Κ.  Α.Κ.Σ.Ε.>>, ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρ. 469/2013 
αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 
Πειραιϊσ. 

15 Λιψθ απόφαςθσ για απόςυρςθ παλαιϊν 

οχθμάτων του Διμου μασ. 
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Αποφαςίηει Ομόφωνα τθν  
απόςυρςθ παλαιϊν οχθμάτων 
του Διμου μασ. 
 
 
 

16 Αντικατάςταςθ του Δθμοτικοφ υμβοφλου κ. 

Κων/νου Μαρμαρίδθ από τθν επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ αιτιςεων δθμοτϊν για 

παραχϊρθςθ αναπθρικϊν κζςεων 

ςτάκμευςθσ, λόγω παραίτθςθσ του. 
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Σο κζμα προθγικθκε τθσ 
ςυηιτθςθσ ζναντι τθσ 
ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ με 
αρικμοφσ 6 ζωσ 13. 
Αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
Αντικατάςταςθ του Δθμοτικοφ 
υμβοφλου κ. Κων/νου 
Μαρμαρίδθ από τθν επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ αιτιςεων δθμοτϊν 
για παραχϊρθςθ αναπθρικϊν 
κζςεων ςτάκμευςθσ, λόγω 
παραίτθςθσ του και ορίηει ωσ 
νζο μζλοσ τον Δθμοτικό 
φμβουλο κ. Κουλαλόγλου 
Ανδρζα.  
 

17 Αντικατάςταςθ του Δθμοτικοφ υμβοφλου κ. 

Κων/νου Μαρμαρίδθ από τθν επιτροπι 

διενζργειασ εκτάκτων ελζγχων ςε 

παιδότοπουσ, παιδικζσ χαρζσ και παιδικοφσ 

ςτακμοφσ, λόγω παραίτθςθσ του. 
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Σο κζμα προθγικθκε τθσ 
ςυηιτθςθσ ζναντι τθσ 
ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ με 
αρικμοφσ 6 ζωσ 13. 
Αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
Αντικατάςταςθ του Δθμοτικοφ 
υμβοφλου κ. Κων/νου 
Μαρμαρίδθ Προζδρου τθσ 
επιτροπισ διενζργειασ 
εκτάκτων ελζγχων ςε 
παιδότοπουσ, παιδικζσ χαρζσ 
και παιδικοφσ ςτακμοφσ, λόγω 
παραίτθςθσ του και ορίηει ωσ 
νζο μζλοσ τον Δθμοτικό 
φμβουλο κ. Κουλαλόγλου 
Ανδρζα. 
 
 
 
 

18 Αντικατάςταςθ του Δθμοτικοφ υμβοφλου κ. 107 Σο κζμα προθγικθκε τθσ 



Παραςκευόπουλου Γεϊργιου από τθν 

επιτροπι Αξιολόγθςθσ αιτιςεων δθμοτϊν για 

παραχϊρθςθ αναπθρικϊν κζςεων 

ςτάκμευςθσ, λόγω παραίτθςθσ του. 

 

ςυηιτθςθσ ζναντι τθσ 
ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ με 
αρικμοφσ 6 ζωσ 13. 
Αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
Αντικατάςταςθ του Δθμοτικοφ 
υμβοφλου κ. 
Παραςκευόπουλου Γεϊργιου 
από τθν επιτροπι Αξιολόγθςθσ 
αιτιςεων δθμοτϊν για 
παραχϊρθςθ αναπθρικϊν 
κζςεων ςτάκμευςθσ, λόγω 
παραίτθςθσ του και ορίηει ωσ 
νζο μζλοσ τον Δθμοτικό 
φμβουλο κ. Καρνάκθ Βαςίλειο.  

                                                          

                                                             Η Πρόεδροσ Δ.. 

                                            Αυτιά - Κατςιμπρή Παγώνα     


