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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 
                                                                                  
                                                                                Αριθ. Πρωτ :4478/4090/12-3-2018 
 
                                                                                        ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά και 

Αναπληρωματικά 
                                                                             Μέλη  Οικονομικής 

Επιτροπής                                                   
                                                                             (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ) 

 
                                                                                  

7η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  καλείστε να 

προσέλθετε  στην 7η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου μας στις 16 του μηνός Μαρτίου  του  2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα  11.00  π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα  της 
ημερήσια διάταξης .  

 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή όχι αίτησης 
αναίρεσης κατά της με αριθμό Α2407/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά (Τμήμα Γ’ Τριμελές)  (Επίκουρος) . 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για έγκριση α’ ομάδας δικαιούχων για την καταβολή 
του επιδόματος ΕΝΔΕΙΑΣ . 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.789,87€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 00-6211 προϋπολογισμού 2018 για 
την προμήθεια τελών  αλληλογραφίας (γραμματόσημα και πληρωμή 
γραμματοθυρίδας) και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στην υπάλληλο Αυτιά 
Ειρήνη . 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού Νο 2 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια καυσίμων , πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2018 (άνοιγμα 
οικονομικών προσφορών για την ομάδα 4 των λιπαντικών). 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Έκκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.052,48€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 20-6671.0001 για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και ποσού 4.650,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του 



ΚΑΕ 20-6263.0001 που αφορά την παροχή εργασίας για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 
6012 Απορ/ρο-Μύλος 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Έκκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.438,40€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 35-6671.0001 για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για τα οχήματα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 6806 , ΚΗΗ 6807 , ΚΗΗ 6808 , 
ΚΗΗ 6809 , και ΚΗΥ 8868 . 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Έκκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.368,40€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 20-6671.0001 για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και ποσού 868,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 
20-6263.0001 που αφορά την παροχή εργασίας για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6430. 
 
ΘΕΜΑ 8ο : Έκκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 445,16€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 35-6671.0001 για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και ποσού 124,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 
35-6263.0001 που αφορά την παροχή εργασίας για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6069 
Κήπων / φορτηγό.  
 
ΘΕΜΑ 9ο : Έκκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.702,52€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 20-6671.0001 για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και ποσού 781,20€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 
20-6263.0001 που αφορά την παροχή εργασίας για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6430 
Απορ/ρο. 
 
ΘΕΜΑ 10ο : Έκκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 962,24€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 20-6671.0001 για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και ποσού 266,60€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 
20-6263.0001 που αφορά την παροχή εργασίας για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 3614 
Απορ/ρο. 
 
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης του ποσού 
175.000,00€  (με ΦΠΑ24%) για το έργο « Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό 
Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος» 
 
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση  3ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες 
πρόληψης από πλημμυρικά φαινόμενα , αποκατάστασης μικροζημιών και άμεσης 
επέμβασης σε περίπτωση θεομηνιών» 
 
 
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση  3ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την 
διανομή & εφαρμογή οικοπέδων στο έδαφος καθώς και την έκδοση και μεταγραφή 
παραχωρητηρίων στο Άνω Πέραμα .  
 

 
 
 
 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                      
 
 

 
                               ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                  ΑΝAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                   
1. ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                                    1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  2. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
3. ΚΑΖΑΚΟΥ- ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ      3. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4  ΚΕΦΕΡΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                              4. ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
5. ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                       
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   


