
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πέραμα  18-7-2018 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 

                                                                                  

                                                                                        Αριθ. Πρωτ : 12255/11861  

                                                                          ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά και                                           

                                                                               Αναπληρωματικά 

                                                                              Μέλη  Οικονομικής 

                                                                                        Επιτροπής                                                                                                             

                                                                                  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ) 

 

18η   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 18
η
 Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου μας στις 23 του μηνός Ιουλίου  του  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα  

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

διάταξης.  

 

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

444/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Τακτική).   

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 

Α3884/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 8
ο
) 

και της με αρ. Α3887/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Πειραιά (Τμήμα 8
ο
).  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση της πίστωσης ποσού 60.840,60€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (49.065,00€ + 11.775,60€ ΦΠΑ)  σε βάρος του ΚΑΕ 10-

6691.0003, προϋπολογισμού 2018 που αφορά την προμήθεια διακοσμητικών φωτεινών 

παραστάσεων εορταστικού φωτισμού δρόμου και των υλικών για την στήριξη τους.  

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ τριμήνου 2018 εκτέλεσης προϋπολογισμού 

και στοιχείων ισολογισμού.  

 
ΘΕΜΑ 5

ο
 : Αποδοχή παραίτησης – καταγγελίας σύμβασης του  μισθώματος του 

Δημοτικού Καταστήματος «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».  

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 : Έγκριση πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικά συμμετοχής , Τεχνική προσφορά) 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «επισκευή και συντήρηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Περάματος 2018, καθώς και η προμήθεια 



ανταλλακτικών για αυτά, για το συνεργείο του Δήμου Περάματος , προϋπολογισμού έτους 

2018.  

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00€, σε βάρος του ΚΑΕ 00-

6311.0001 προϋπολογισμού 2018, που αφορά «φόρος επί του τόκου των τραπεζικών 

καταθέσεων». 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.608,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 35-

6041.0001 και ποσού 3.157,56€ σε βάρος του ΚΑΕ 35-6054.0001, για την πρόσληψη επτά 

(7) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα) ειδικότητας 

ΥΕ εργατών πρασίνου.  

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 149,75€(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 10-6673, προϋπολογισμού 2018, για την επισκευή, συντήρηση 

και αναβάθμιση σε: καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα.  
 

ΘΕΜΑ 10
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 51.087,03€ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 

00-8115.0001, ποσού 233.618,56€ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 30-8122.0001 και ποσού 

260.005,89€ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 00-8117.0001 σύμφωνα με την με αρ. 252/2016 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β’ Τριμελές) και της με αρ. 873/2017 

αποφάσεως του Σ.Τ.Ε.».  

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.668,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

σε βάρος του ΚΑΕ 30-6265.0002, προϋπολογισμού 2018, για την εργασία: «Συντηρήσεις – 

επισκευές κλιματιστικών σε κτίρια του Δήμου».  

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού  34.033,44€ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 

00-8123.0001 και ποσού 24.114,48€ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 00-8117.0001, σύμφωνα 

με την με αρ. 1211/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε’ 

Τριμελές).  

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού  9.982,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0003, προϋπολογισμού 2018, για την εργασία με τίτλο: 

«Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας παιδικών σταθμών».                                                 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.753,60€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 20-6671.0001 το ποσό των 5.257,60€ 

και σε βάρος του ΚΑΕ 20-6263.0001 το ποσό των 496,00€, προϋπολογισμού 2018, για την 

αγορά ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για το όχημα ΚΗΟ 4387 Νταλίκα.  

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 

523,52€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 10-6265.0001 το ποσό των 

285,20€ και σε βάρος του ΚΑΕ 10-6265.0002 το ποσό των 238,32€, προϋπολογισμού 

2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών – φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.  

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 5.500,00€ στον  

ΚΑΕ 10-6142.0002 με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση – τήρηση πρακτικών Δημοτικού 

Συμβουλίου».  

 



ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 9.766,24€  σε βάρος του ΚΑΕ 10-

6142.0002 για την ανάθεση της απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

 

 

 

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   


