
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πέραμα  21-5-2018 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 

                                                                                  

                                                                                        Αριθ. Πρωτ :8739/8346 

                                                                                        ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά και 

Αναπληρωματικά 

                                                                             Μέλη  Οικονομικής 

Επιτροπής                                                   

                                                                             (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ) 

 

                                                                                  

14η   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 14
η
 Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου μας στις 29 του μηνός Μαΐου  του  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  

11.00  π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα  της ημερήσια 

διάταξης .  

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 

137/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – 

Εργατικών)(ΜΑΠ) 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 :  Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30-

7412.0001 για την προμήθεια «Εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Περάματος» . 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού 

(Πρόχειρος) για την υπηρεσία συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφορικού 

συστήματος των οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (της εταιρείας EGRITOS 

GROUP- Συνεργασία Α.Ε.) καθώς και διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2018 με χρέωση του ΚΑΕ 10-6266.0001 

προϋπολογισμού έτους 2018. 

  

ΘΕΜΑ 4
 ο

 : Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτού ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο του προγράμματος “Δράσεις 

Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Περάματος ” για τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Σισιτίου για το έτος 2018 βάση της 

προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση δράσεων 



Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Περάματος  καθώς και διάθεση πίστωσης ποσού 

250.987,04€ με χρέωση του ΚΑΕ 00-6737.0002 προϋπολογισμού έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ 5
 ο

 :Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 339,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00-6495.0006 

για την πληρωμή του τεχνικού ελέγχου – ΚΤΕΟ των έξι (6) οχημάτων του Δήμου 

Περάματος και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Μάρκου 

Ιωάννου.   

 

ΘΕΜΑ  6
 ο

 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης ποσού 98.097,12€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 10-7134.0001 και ποσού 8.928,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 10-7133.0001 προϋπολογισμού 2018 για 

την προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων , Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Σκάνερ , 

Περιφερειακού εξοπλισμού , Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαλείων 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύου . 

 

ΘΕΜΑ  7
 ο

 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης ποσού 353.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 20-7132.0001 και ποσού 130.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 20-7132.0002 προϋπολογισμού 2018 για 

την προμήθεια τριών (3) Απορριμματοφόρων και ενός (1) ανοιχτού φορτηγού με 

ανατρεπόμενη καρότσα , γερανό και αρπάγη. 

 

ΘΕΜΑ  8
ο
 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης ποσού 258.540,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 20-7135.0005 για την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων . 

 

ΘΕΜΑ  9
 ο

 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.901,16€ σε βάρος του ΚΑΕ 15-

8111.0001 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » που αφορά τη χορήγηση 

αποζημίωσης συντάξεως της αποβιώσασας δικαιούχου Δακουτρού Μαρίας του 

Ελευθερίου. 

 

ΘΕΜΑ  10
 ο

 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης ποσού 69.999,49€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 30-6662.0006 για την προμήθεια 

οικοδομικών υλικών . 

 

ΘΕΜΑ  11
 ο

 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 682,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑΕ 00-6495.0001 για την προμήθεια υπηρεσιών ασφάλειας και τεχνικής 

συντήρησης της ιστοσελίδας του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  12
 ο

 : Έγκριση όρων διακήρυξης που αφορά την πρόχειρη προφορική πλειοδοτική 

δημοπρασία για την « Εκποίηση Χρησιμοποιούμενων Λιπαντικών Ελαίων – Ορυκτελαίων .  

 

ΘΕΜΑ  13
 ο

 :Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.322,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

σε βάρος του ΚΑΕ 20-6063.0005 για την πληρωμή της σύμβασης έτους 2017 των μέσων 

ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου . 

 

 

 

 

 

 



 

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   


