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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1 

Λιψθ απόφαςθσ για τθ ςτελζχωςθ 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των 
ςχολείων Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ τθσ πόλθσ και κυρίωσ 
του 1ου Γυμναςίου Περάματοσ.  
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Σο ςυγκεκριμζνο κζμα τζκθκε ςτο 
Δθμοτικό υμβοφλιο ωσ ζκτακτο και 
κατζςτθ τακτικό ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 67 παρ. 7 του 
Ν. 3852/2010.  
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία, τθ 
ςτιριξθ των μακθτϊν τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ του 1ου Γυμναςίου 
Περάματοσ  και τθ παράςταςθ 
διαμαρτυρίασ ςτο Τπουργείο 
Παιδείασ, απεχόντων των κ.κ. Ηφμαρθ 
Ακθνάσ, Βατίςτα Βαςίλειου και 
Κάκαρθ Φίλιππου.   

2 
υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για 
τθν επαναςφςταςθ τθσ Δθμοτικισ 
Αςτυνομίασ. 
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Αποφαςίηει ομόφωνα τθν 
επαναςφςταςθ τθσ Δθμοτικισ 
Αςτυνομίασ. 

3 

Λιψθ απόφαςθσ για τθ δθμιουργία 
και Χωροκζτθςθ ενόσ (1) «πράςινου 
ςθμείου που κα πραγματοποιοφνται 
δράςεισ εκπαίδευςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ»/ 
«Κζντρου ανακφκλωςθσ εκπαίδευςθσ 
για τθν διαλογι ςτθν Πθγι (ΚΑΕΔΙΠ) 
ςτο Διμο Περάματοσ.  

- 

 
 

Αναβολι.  

4 

υγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Επίλυςθσ 
Φορολογικϊν Διαφορϊν και 
Αμφιςβθτιςεων ζτουσ 2018, 
ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Ν. 
4456/17. 
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υγκροτεί ομόφωνα τθν επιτροπι 
ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ 
φορολογικϊν διαφορϊν και 
αμφιςβθτιςεων ζτουσ 2018, με τουσ 
κάτωκι:  
- Σθν υπάλλθλο του Διμου κ. Λιγνοφ 
Παναγιϊτα του Κυριάκου, κλάδου ΠΕ 
Διοικθτικοφ με βακμό Α’, 
Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, 
Πολιτιςμοφ, Άκλθςθσ ωσ τακτικό 
μζλοσ και πρόεδρο τθσ επιτροπισ, με 
αναπλθρωτι τον κ. Μαλτζηθ Θεόδωρο 
του Θλία, κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ με 
βακμό Α’, Προϊςτάμενο του Σμιματοσ 
Δθμοτολογίου και  
- Σθν υπάλλθλο αλπζα Κυριακι, 



κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ με βακμό Α’, 
Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ωσ τακτικό 
μζλοσ, με αναπλθρϊτρια τθν κ. 
Γκλεηάκου ταυροφλα του Δθμθτρίου, 
κλάδου ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ 
με βακμό Β’, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 
Δθμοτικϊν Προςόδων και Περιουςίασ. 
- Σον Δθμοτικό  φμβουλο κ. Ντίμερθ 
Χριςτόφορο ωσ τακτικό μζλοσ, με 
αναπλθρϊτριά του τθν Δθμοτικό 
φμβουλο κ. Καηάκου Μαργαρίτα.  
- Ωσ γραμματζασ τθσ επιτροπισ 
ορίςτθκε με τθν υπ’ αρικ. 1296/2018 
απόφαςθ Δθμάρχου, θ υπάλλθλοσ 
του Σμιματοσ τθσ Ειδικισ Σαμειακισ 
Τπθρεςίασ κ. Γιαννοποφλου Διονυςία 
του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικθτικοφ 
με βακμό Γ’, με αναπλθρϊτρια αυτισ 
τθν κ. Γκιτάκου Διμθτρα, του 
Θεοδϊρου κλάδου ΔΕ Διοικθτικοφ με 
βακμό Α’, υπάλλθλο του Σμιματοσ 
Δθμοτικϊν Προςόδων και Περιουςίασ. 

5 

Ζγκριςθ τθσ μελζτθσ για ςυμμετοχι 
του Διμου Περάματοσ ςτο 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα "ΑΣΣΙΚΘ" 
με τίτλο "Επζκταςθ - αναβάκμιςθ 
υποδομϊν ςτισ οποίεσ παρζχονται 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ". 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ μελζτθ για 
ςυμμετοχι του Διμου Περάματοσ ςτο 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα "ΑΣΣΙΚΘ" 
με τίτλο "Επζκταςθ - αναβάκμιςθ 
υποδομϊν ςτισ οποίεσ παρζχονται 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ". 
 

6 

Ζγκριςθ μελζτθσ του ζργου: 
"Επείγουςεσ εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ κακιηιςεων, 
ρθγματϊςεων και παραμορφϊςεων 
ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ των 
λεωφορείων του ΟΑΑ ςτο Δυτικό 
Άκρο του Διμου Περάματοσ. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ μελζτθ του 
ζργου: "Επείγουςεσ εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ κακιηιςεων, 
ρθγματϊςεων και παραμορφϊςεων 
ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ των 
λεωφορείων του ΟΑΑ ςτο Δυτικό 
Άκρο του Διμου Περάματοσ. 

7 
Ζγκριςθ μελζτθσ του ζργου: 
"Διαμόρφωςθ κοινόχρθςτων χϊρων 
ςε ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ". 
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Εγκρίνει κατά πλειοψθφία τθ μελζτθ 
του ζργου: "Διαμόρφωςθ 
κοινόχρθςτων χϊρων ςε ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ", απζχοντοσ του κ. 
Κοφρτθ Δθμιτριου.  

8 

Ζγκριςθ 6ου Ανακεφαλαιωτικοφ 
πίνακα (6ου ΑΠΕ) του ζργου: 
"Καταςκευι προζκταςθσ οδοφ Νίκθσ 
και ανακαταςκευι τμιματοσ οδοφ 
ουλίου ςτο Ν. Ικόνιο" τθσ αναδόχου 
"Α-Θ ΣΕΧΝΙΚΘ Α.Ε.". 
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Εγκρίνει ομόφωνα τον  6ο 
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (6ου ΑΠΕ) 
του ζργου: "Καταςκευι προζκταςθσ 
οδοφ Νίκθσ και ανακαταςκευι 
τμιματοσ οδοφ ουλίου ςτο Ν. Ικόνιο" 
τθσ αναδόχου "Α-Θ ΣΕΧΝΙΚΘ Α.Ε.". 
 

9 

Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ 
οριςμζνου χρόνου για τθν 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ 
"Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ" για το 
ςχολικό ζτοσ 2018-2019. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ πρόςλθψθ 
προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου για 
τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 
"Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ" για το ςχολικό 
ζτοσ 2018-2019. 



 

10 

Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ με αρ. 
102/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, ςχετικά με τθν 
προςκικθ προςωνυμίασ, δεφτερο 
όνομα ςτθ ςχολικι μονάδα του 8ου 
Δθμοτικοφ χολείου Περάματοσ και 
8ου Νθπιαγωγείου Περάματοσ, με το 
όνομα του πρόωρα εκλιπόντοσ 
"ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΛΩΝΘ". 
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Εγκρίνει τθ τροποποίθςθ τθσ με αρ. 
102/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, ςχετικά με τθν προςκικθ 
προςωνυμίασ, δεφτερο όνομα ςτθ 
ςχολικι μονάδα του 8ου Δθμοτικοφ 
χολείου Περάματοσ και 8ου 
Νθπιαγωγείου Περάματοσ, με το 
όνομα του πρόωρα εκλιπόντοσ 
"ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΛΩΝΘ", ωσ εξισ:    
α) Με τθν προςκικθ τθσ 
προςωνυμίασ «ΣΑΤΡΟ ΚΑΛΛΩΝΘ» 
μόνο ςτο 8ο Δθμοτικό χολείο 
Περάματοσ.  
Β) Με τθ προςκικθ ςτθν απόφαςθ 
αυτι του από 11/09/2018 πρακτικοφ 
του ςχολικοφ ςυμβουλίου του 8ου 
Δθμοτικοφ χολείου.  

11 

Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ με αρ. 
14/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου ςχετικά με τον οριςμό 
υπολογϊν για τθ διαχείριςθ 
τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν και 
επιταγϊν για το οικ. ζτοσ 2018, 
ςφμφωνα με το άρκρο 204 παρ. 6 
του Ν. 4555/18 (ΚΛΕΙΘΕΝΘ). 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ τροποποίθςθ 
τθσ με αρ. 14/2018 απόφαςθσ 
Δθμοτικοφ υμβουλίου ςχετικά με τον 
οριςμό υπολογϊν για τθ διαχείριςθ 
τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν και επιταγϊν 
για το οικ. ζτοσ 2018, ςφμφωνα με το 
άρκρο 204 παρ. 6 του Ν. 4555/18 
(ΚΛΕΙΘΕΝΘ) ωσ εξισ: 
1) Εξουςιοδοτείται θ Προϊςταμζνθ τθσ 
Σαμειακισ Τπθρεςίασ του Διμου κα 
Θεοδϊρα Λθμναίου του Νικολάου, 
κλάδου ΔΕ Χειριςτϊν Θ/Τ για τα 
παρακάτω: 
α. Να προβαίνει ςε άνοιγμα και 
κλείςιμο τραπεηικϊν λογαριαςμϊν 
του Διμου ςτα καταςτιματα όλων 
των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με 
απαραίτθτθ τθ ςυνυπογραφι από τον 
ζκαςτοτε Δ/ντθ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν. 
β. Να προβαίνει ςε οποιεςδιποτε 
ςυναλλαγζσ του Διμου με όλα τα 
πιςτωτικά ιδρφματα, με τα Ν.Π.Δ.Δ., 
τα Αςφαλιςτικά Σαμεία, τα Ν.Π.Ι.Δ., 
τισ Δ.Ο.Τ., τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 
τα ΕΛ.ΣΑ. και τισ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ 
που αφοροφν ςε κατακζςεισ, 
αναλιψεισ, μεταφορζσ χρθμάτων, 
εντολζσ ζκδοςθσ μπλοκ επιταγϊν και 
παραλαβι αυτϊν, εντολζσ 
εμβαςμάτων ςε άλλεσ τράπεηεσ 
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, ζκδοςθ 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζκδοςθ 
τραπεηικϊν επιταγϊν, υπογραφι 
διαφόρων τραπεηικϊν εγγράφων. 
Επίςθσ, να δεςμεφεται ςαν χριςτθσ 
για τθν κίνθςθ και για το υπόλοιπο 



των λογαριαςμϊν μζςω Κντερνετ. 
ε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ 
τθσ κα τθν αναπλθρϊνει θ υπάλλθλοσ 
του Σμιματοσ τθσ Σαμειακισ 
Τπθρεςίασ κα Γιαννοποφλου Διονυςία 
του Νικολάου, κλάδου ΔΕ 
Διοικθτικοφ. 
2)Εξουςιοδοτείται για τθν υπογραφι 
επιταγϊν του Διμου Περάματοσ θ 
Προϊςταμζνθ Σαμειακισ Τπθρεςίασ, 
κα Λθμναίου Θεοδϊρα του Νικολάου, 
κλάδου ΔΕ Χειριςτϊν Θ/Τ με 
αναπλθρϊτρια αυτισ τθν υπάλλθλο 
του ίδιου Σμιματοσ, κα Γιαννοποφλου 
Διονυςία του Νικολάου, κλάδου ΔΕ 
Διοικθτικοφ ςε περίπτωςθ κωλφματοσ 
ι απουςίασ τθσ.  

12 

Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ με αρ. 
159/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, που αφορά: "Λιψθ 
απόφαςθσ περί ζγκριςθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ απόρων 
δθμοτϊν (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑ)" , 
μετά τθ με αρ. πρωτ. 
16398/15953/23-10-2018 αίτθςθ 
δθμότιςςασ. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ τροποποίθςθ 
τθσ με αρ. 159/2018 απόφαςθσ 
Δθμοτικοφ υμβουλίου, που αφορά: 
"Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ απόρων 
δθμοτϊν (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑ)"  
μετά τθ με αρ. πρωτ. 
16398/15953/23-10-2018 αίτθςθ 
δθμότιςςασ, ωσ προσ ηην καηάζηαζη 

ηων δικαιούτων και από ηρείς (3) 

γίνονηαι δύο (2) για ηη τορήγηζη 

ηοσ επιδόμαηος ΕΝΔΕΙΑΣ.  

13 
Λιψθ απόφαςθσ για ανανζωςθ - 
παράταςθ ςυμβάςεων του Κζντρου 
Κοινότθτασ. 
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Αποφαςίηει ομόφωνα τθν ανανζωςθ - 
παράταςθ ςυμβάςεων του Κζντρου 
Κοινότθτασ για χρονικό διάςτθμα ενόσ 
(1) ζτουσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ.  
 

14 

Αίτθμα του κ. Παυλίδθ Νικολάου με 
αρ. πρωτ. 12745/12351/30-07-2018 
ςχετικά με τθ διαγραφι ποςοφ απο 
τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ απο 
τθν Κυριακάτικθ Αγορά χιςτοφ. 
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Ομόφωνα κάνει δεκτό το αίτθμα του 
κ. Παυλίδθ Νικολάου με αρ. πρωτ. 
12745/12351/30-07-2018 ςχετικά με 
τθ διαγραφι ποςοφ απο τουσ 
βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ απο τθν 
Κυριακάτικθ Αγορά χιςτοφ. 
 

15 

Αίτθμα του κ. Παπαδαντωνάκθ 
Κυριάκου με αρ. πρωτ. 
12901/12507/01-08-2018 ςχετικά με 
τθ διαγραφι ι απαλλαγι προςτίμου 
Δθμοτικοφ Φόρου και Δθμοτικοφ 
Σζλουσ.  

- 

 
 

Αναβολι  

16 

Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενουμζνων 
παιδιϊν απο τα τμιματα 
προςχολικισ αγωγισ του Διμου 
Περάματοσ (άρκρο 4 παρ. 1 του 
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και με τθ με 
αρ. 57/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου). 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ διακοπι 
φιλοξενουμζνων παιδιϊν απο τα 
τμιματα προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ (άρκρο 4 παρ. 1 
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και με τθ 
με αρ. 57/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου). 
 



 

17 

Λιψθ απόφαςθσ για απαλλαγι απο 
μθνιαία οικονομικι ςυνδρομι 
παιδιοφ που φοιτά ςε τμιμα 
προςχολικισ αγωγισ του Διμου. 
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Αποφαςίηει ομόφωνα τθν απαλλαγι 
απο μθνιαία οικονομικι ςυνδρομι 
παιδιοφ που φοιτά ςε τμιμα 
προςχολικισ αγωγισ του Διμου. 

18 

Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ Γ' 
τριμινου 2018, εκτζλεςθσ 
προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 
ιςολογιςμοφ. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τθ τριμθνιαία 
ζκκεςθ Γ' τριμινου 2018, εκτζλεςθσ 
προχπολογιςμοφ και ςτοιχείων 
ιςολογιςμοφ. 
 

19 

Λιψθ απόφαςθσ εξειδίκευςθσ 
πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 20-6495.0001 
"Λοιπζσ δαπάνεσ γενικισ φφςεωσ για 
πολιτικι προςταςία". 
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Αποφαςίηει ομόφωνα τθν εξειδίκευςθ 
πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 20-6495.0001 
"Λοιπζσ δαπάνεσ γενικισ φφςεωσ για 
πολιτικι προςταςία". 

20 

Λιψθ απόφαςθσ εξειδίκευςθσ 
πίςτωςθσ του ΚΑΕ 15-6471.0005 
"Δαπάνεσ για Χριςτουγεννιάτικεσ 
εκδθλϊςεισ του Διμου". 
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Αποφαςίηει ομόφωνα τθν εξειδίκευςθ 
πίςτωςθσ του ΚΑΕ 15-6471.0005 
"Δαπάνεσ για Χριςτουγεννιάτικεσ 
εκδθλϊςεισ του Διμου". 

21 

Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ του 
ΚΑΕ 00-6443.0001 για τισ 
απαραίτθτεσ προμικειεσ για τθν 
διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ του 
εορταςμοφ κοπισ τθσ πίτασ του 
Διμου Περάματοσ. 

181 

Εγκρίνει ομόφωνα τθν εξειδίκευςθ 
πίςτωςθσ του ΚΑΕ 00-6443.0001 για 
τισ απαραίτθτεσ προμικειεσ για τθν 
διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ του 
εορταςμοφ κοπισ τθσ πίτασ του 
Διμου Περάματοσ. 

22 

Ζγκριςθ βεβαιϊςεων 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. 
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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. 

 
 

 
 

  
Η Πρόεδροσ του Δ.. 
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