
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πέραμα  5-11-2018 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 

                                                                                  

                                                                           Αριθ. Πρωτ :17189/16736/5-11-2018  

                                                                          ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά και                                           

                                                                               Αναπληρωματικά 

                                                                              Μέλη  Οικονομικής 

                                                                                        Επιτροπής                                                                                                             

                                                                                  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ) 

 

30η   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 30
η
 Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου μας στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.00  π.μ. για 

την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για την άσκηση ή όχι έφεσης κατά της με αρ. 
Α5687/2018   απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 3ο) 
 

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για την άσκηση ή όχι έφεσης κατά της με αρ. 
Α5882/2018   απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 3ο) 
 

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για την άσκηση ή όχι έφεσης κατά της με αρ. 
Α5688/2018   απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 3ο) 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για την άσκηση ή όχι έφεσης κατά της με αρ. 
Α5884/2018   απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 3ο) 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για την άσκηση ή όχι έφεσης κατά της με αρ. 
Α5686/2018   απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 3ο) 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για την άσκηση ή όχι έφεσης κατά της με αρ. 
Α5886/2018   απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 3ο) 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διενέργειας διαδικασίας μέσο διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση από την Οικονομική Επιτροπή , μετά από άγονο ανοιχτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση των οχημάτων και 



μηχανημάτων του Δήμου Περάματος 2018 καθώς και η προμήθεια ανταλλακτικών για αυτά , 
για το συνεργείο του Δήμου Περάματος » για τις ομάδες Ε & ΣΤ και εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την διεξαγωγή της διαδικασίας και την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  
 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία 
του προγράμματος σίτισης των τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 
Περάματος  διάρκειας ενός έτους » ποσού 51.925,89€ με ΦΠΑ , με αναλογική επιβάρυνση 
για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 . 
 
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης Γ’ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού  
 
ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση της με αρ. 200/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με τίτλο 

«Λήψη απόφασης χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους κατοίκους του 

Δήμου μας οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση «ΕΝΔΕΙΑΣ»   μετά από την με αρ. πρωτ. 

16398/15953/23-10-2018 αίτηση δημότισσάς  μας. 

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης προμήθειας εργαλείων – 

εξοπλισμού συνεργείων του τμήματος μικροέργων , ηλεκτρολόγων με αρ. μελέτης 11/2018 

συνολικού προϋπολογισμού 54.999,83€ με ΦΠΑ . 

  

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για παράσταση στην αίτηση αναίρεσης 

του Δήμου Περάματος (Αρ. κατ. ΑΡ489/25-4-2018) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                  ΑΝAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                   

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


