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Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 

ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1. Ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ 
δθμοτικϊν παιδικϊν και 
βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν του Διμου 
Περάματοσ. 

  
- 

 
ΑΝΑΒΟΛΘ 

2. Ζγκριςθ ι μθ αναπθρικϊν κζςεων 
ςτάκμευςθσ ςε δθμότεσ. 

- ΑΝΑΒΟΛΘ 

3. Λιψθ απόφαςθσ 1) για ζγκριςθ 
υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 
ςτο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ" 
ςτον άξονα προτεραιότθτασ "Θ τοπικι 
ανάπτυξθ και θ προςταςία 
περιβάλλοντοσ" με τίτλο "Προμικεια 
μθχανθμάτων ζργου ι και 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ". 2) 
Αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ ποςοφ 
115.000,00€. 3) Αποδοχι των όρων 
πρόςκλθςθσ με αρ. πρωτ. 5152/23-
02-2018 του ΤΠΕ. 4) Σθν κάλυψθ με 
ιδίουσ πόρουσ τθσ οικονομικισ 
διαφοράσ που προκφπτει ςτθν 
περίπτωςθ που το ποςό 
χρθματοδότθςθσ απο το πρόγραμμα 
δεν επαρκεί για τθν προμικεια των 
μθχανθμάτων ζργου και του 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ. 5) 
Εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου κ. 
Λαγουδάκθ Ιωάννθ να προβεί ςε όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

43 Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία, 
1)Εγκρίνει τθν υποβολι αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα 
"ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ" ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ "Θ τοπικι ανάπτυξθ 
και θ προςταςία περιβάλλοντοσ" με 
τίτλο "Προμικεια μθχανθμάτων 
ζργου ι και ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ". 2) Αποδοχι τθσ 
χρθματοδότθςθσ ποςοφ 115.000,00€. 
3) Αποδοχι των όρων πρόςκλθςθσ με 
αρ. πρωτ. 5152/23-02-2018 του ΤΠΕ. 
4) Σθν κάλυψθ με ιδίουσ πόρουσ τθσ 
οικονομικισ διαφοράσ που προκφπτει 
ςτθν περίπτωςθ που το ποςό 
χρθματοδότθςθσ απο το πρόγραμμα 
δεν επαρκεί για τθν προμικεια των 
μθχανθμάτων ζργου και του 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ. 5) 
Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. 
Λαγουδάκθ Ιωάννθ να προβεί ςε όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ, λευκό 
δθλϊνουν οι κ.κ. Παραςκευόπουλοσ 
Γεϊργιοσ και Μελεΐςθσ Εμμανουιλ οι 
οποίοι διαφωνοφν μόνο ωσ προσ τθ 
προμικεια του ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ.   



4. Πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου για τθν υλοποίθςθ 
τθσ πράξθσ: "Δομι παροχισ βαςικϊν 
αγακϊν Διμου Περάματοσ, Κοινωνικό 
παντοπωλείο - παροχι ςυςςιτίου" 
Διμου Περάματοσ με κωδικό ΟΠ 
5003670 ςτο επιχειρθςιακό 
πρόγραμμα "Αττικι 2014-2020". 

44 Αποφαςίηει ομόφωνα τθν πρόςλθψθ 
προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ: "Δομι 
παροχισ βαςικϊν αγακϊν Διμου 
Περάματοσ, Κοινωνικό παντοπωλείο - 
παροχι ςυςςιτίου" Διμου 
Περάματοσ με κωδικό ΟΠ 5003670 
ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα 
"Αττικι 2014-2020", με τισ εξισ 
ειδικότθτεσ:  

- Ένα (1) Π.Ε./ Τ.Ε. 

Κοινωνικών Λειτοσργών.  

- Ένα (1) Υ.Ε. Βοηθητικού 

Προσωπικού.  

- Ένα (1) Δ.Ε. Μαγείρων.  

- Ένα (1) Υ.Ε. Βοηθός 

Μάγειρα.  
 

5. Λιψθ απόφαςθσ για τθν άνευ 
ανταλλάγματοσ ςυνεργαςία του 
Διμου Περάματοσ με τθν 
"ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ" για 
τθν οργάνωςθ ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
ςυςκευαςιϊν ςτο Διμο. 
Εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου κ. 
Ιωάννθ Λαγουδάκθ για τθν υπογραφι 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

45 Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία τθν 
άνευ ανταλλάγματοσ ςυνεργαςία του 
Διμου Περάματοσ με τθν 
"ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ" για 
τθν οργάνωςθ ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν ςτο Διμο. 
Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κ. Ιωάννθ 
Λαγουδάκθ για τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ, λευκό δθλϊνει ο 
κ. Καςαπίδθσ Ευςτάκιοσ και παρϊν 
δθλϊνουν οι κ.κ. Παραςκευόπουλοσ 
Γεϊργιοσ και Μελεΐςθσ Εμμανουιλ.   

6. Λιψθ απόφαςθσ για τθν εκμίςκωςθ 
του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 
"ΠΡΟΝΟΙΑ" με τθ διαδικαςία τθσ 
ανοιχτισ δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 
παρ. 1 του Ν. 3852/2010). 

46 Αποφαςίηει ομόφωνα τθν εκμίςκωςθ 
του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 
"ΠΡΟΝΟΙΑ" με τθ διαδικαςία τθσ 
ανοιχτισ δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 
παρ. 1 του Ν. 3852/2010).  

7. Λιψθ απόφαςθσ για τθν εκμίςκωςθ 
του χϊρου του κερινοφ 
κινθματογράφου "ΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ" με 
τθ διαδικαςία τθσ ανοιχτισ 
δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 παρ. 1 του Ν. 
3852/2010). 

47 Αποφαςίηει ομόφωνα τθν εκμίςκωςθ 
του χϊρου του κερινοφ 
κινθματογράφου "ΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ" με 
τθ διαδικαςία τθσ ανοιχτισ 
δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 παρ. 1 του 
Ν. 3852/2010).  

8. Λιψθ απόφαςθσ για τθν εκμίςκωςθ 
του κυλικείου και περιβάλλοντοσ 
χϊρου  του κεάτρου "ΜΙΚΘ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ" με τθ διαδικαςία τθσ 
ανοιχτισ δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 
παρ. 1 του Ν. 3852/2010). 

48 Αποφαςίηει ομόφωνα τθν εκμίςκωςθ 
του κυλικείου και περιβάλλοντοσ 
χϊρου  του κεάτρου "ΜΙΚΘ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΘ" με τθ διαδικαςία τθσ 
ανοιχτισ δθμοπραςίασ (Άρκρο 65 
παρ. 1 του Ν. 3852/2010).  

9. Ζγκριςθ χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ 
ςυμβατικισ προκεςμίασ του ζργου: 
"υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ 
καταςκευισ περιβάλλοντοσ και 
λοιπϊν χϊρων παιδικοφ και 
βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ Άνω 

49 Εγκρίνει ομόφωνα τθ χοριγθςθ 
παράταςθσ τθσ ςυμβατικισ 
προκεςμίασ του ζργου: 
"υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ 
καταςκευισ περιβάλλοντοσ και 
λοιπϊν χϊρων παιδικοφ και 



Περάματοσ". βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ Άνω 
Περάματοσ".  

10. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για 
τθν προμικεια κάδων κακαριότθτασ 
ζωσ του ποςοφ των 259.000,00€ ςε 
βάροσ του Κ.Α. 20-7135.0005 
προχπολογιςμοφ του Διμου οικ. 
ζτουσ 2018. 

50 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν για τθν προμικεια 
κάδων κακαριότθτασ ζωσ του ποςοφ 
των 259.000,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 
20-7135.0005 προχπολογιςμοφ του 
Διμου οικ. ζτουσ 2018.  

11. Ζγκριςθ διενζργειασ πλειοδοτικισ 
φανερισ και προφορικισ 
δθμοπραςίασ για τθν εκποίθςθ 
εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων και 
τμθμάτων τουσ. 

51 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
πλειοδοτικισ φανερισ και 
προφορικισ δθμοπραςίασ για τθν 
εκποίθςθ εγκαταλελειμμζνων 
οχθμάτων και τμθμάτων τουσ.  

12. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για 
τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ 
υλικοφ για τισ ανάγκεσ του Θ/Μ 
τμιματοσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ με 
χρζωςθ των ΚΑΕ: 1. ΚΑΕ 20.6662.0001 
μζχρι του ποςοφ των 15.000€. 2. ΚΑΕ 
20.6662.0002 μζχρι του ποςοφ των 
20.000€. 

52 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν για τθν προμικεια 
θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τισ 
ανάγκεσ του Θ/Μ τμιματοσ τθσ 
Σεχνικισ Τπθρεςίασ με χρζωςθ των 
ΚΑΕ: 1. ΚΑΕ 20.6662.0001 μζχρι του 
ποςοφ των 15.000€. 2. ΚΑΕ 
20.6662.0002 μζχρι του ποςοφ των 
20.000€.  

13. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για 
διάφορουσ Κ.Α. που αφοροφν ςε 
διάφορεσ δράςεισ για τθν Διεφκυνςθ 
Περιβάλλοντοσ - Ποιότθτασ Ηωισ. 

53 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν για διάφορουσ Κ.Α. που 
αφοροφν ςε διάφορεσ δράςεισ για 
τθν Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ - 
Ποιότθτασ Ηωισ.  
 

14. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν που 
αφοροφν ςε προμικειεσ και εργαςίεσ 
για το τμιμα Κίνθςθσ και υντιρθςθσ 
οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου 
ςτουσ κάτωκι Κ.Α. προχπολογιςμοφ 
2018:  - Κ.Α. 10-6263.0001 ςυντιρθςθ 
και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων, 
ποςοφ 15.000,00€.  - Κ.Α. 20-
7131.0001 προμικεια εργαλείων για 
τα ςυνεργεία του Διμου (θλεκ/γοι, 
κακ/τθτασ κλπ.), ποςοφ 3.000,00€.  

54 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν που αφοροφν ςε 
προμικειεσ και εργαςίεσ για το 
τμιμα Κίνθςθσ και υντιρθςθσ 
οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου 
ςτουσ κάτωκι Κ.Α. προχπολογιςμοφ 
2018:  - Κ.Α. 10-6263.0001 ςυντιρθςθ 
και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων, 
ποςοφ 15.000,00€.  - Κ.Α. 20-
7131.0001 προμικεια εργαλείων για 
τα ςυνεργεία του Διμου (θλεκ/γοι, 
κακ/τθτασ κλπ.), ποςοφ 3.000,00€.  
 

15. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν που 
αφοροφν προμικειεσ  του τμιματοσ 
μικροζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ, ςε βάροσ των αντίςτοιχων 
Κ.Α. προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018. 

55 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν που αφοροφν 
προμικειεσ  του τμιματοσ 
μικροζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ, ςε βάροσ των αντίςτοιχων 
Κ.Α. προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 
2018.  
 

16. Ζγκριςθ βεβαίωςθσ παραλαβισ 
υπθρεςιϊν απο το Δθμοτικό 
υμβοφλιο, όπωσ προβλζπεται απο 
τισ διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεφχοσ Α') για τισ απευκείασ 
ανακζςεισ. 

56 Εγκρίνει ομόφωνα τισ βεβαιϊςεισ 
παραλαβισ υπθρεςιϊν απο το 
Δθμοτικό υμβοφλιο, όπωσ 
προβλζπεται απο τισ διατάξεισ του 
άρκρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Α') για τισ 
απευκείασ ανακζςεισ.       



17.  Ζγκριςθ ι μθ διαγραφισ χρζωςθσ που 
αφορά άδεια ςτο Κυριακάτικο Παηάρι 
χιςτοφ, ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 
πρωτ. 5123/4735/22-03-2018 αίτθςθ 
του κ. Μπίλθ Θεοφάνθ. 

 
- 

 
ΑΝΑΒΟΛΘ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

ΑΤΣΙΑ – ΚΑΣΙΜΠΡΗ 
ΠΑΓΩΝΑ 

 
 

 
 

 
 


