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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1 

υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ επίλυςθσ 
φορολογικϊν διαφορϊν και 
αμφιςβθτιςεων ζτουσ 2019, ςφμφωνα 
με το άρκρο 18 του Ν. 4456/17. 

2 

υγκροτεί ομόφωνα τθν επιτροπι 
ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ φορολογικϊν 
διαφορϊν και αμφιςβθτιςεων ζτουσ 2019, 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 
Ηλία, 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. Καρνάκθ Βαςίλειο 
ωσ τακτικό μζλοσ, με αναπλθρωτι του τον 
Δθμοτικό φμβουλο κ. Κεφεριάν Αναςτάςιο.  
- Ωσ γραμματζασ τθσ επιτροπισ ορίςτθκε με τθν 
υπ’ αρικ. 09/2019 απόφαςθ Δθμάρχου, θ 
υπάλλθλοσ του Σμιματοσ Λογιςτθρίου 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.  

2 

Οριςμόσ υπολόγων για διαχείριςθ 
τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν και επιταγϊν 
για το οικονομικό ζτοσ 2019, ςφμφωνα 
με άρκρο 204 παρ. 6 του Ν. 
4555/18(ΚΛΕΙΘΕΝΗ). 

3 

 
Ορίηει ομόφωνα ωσ υπόλογο για τθ διαχείριςθ 
Σραπεηικϊν υναλλαγϊν και επιταγϊν για το 
Οικονομικό ζτοσ 2019 τθν Προϊςτάμενθ 
Σαμειακισ Τπθρεςίασ κ. Λθμναίου Θεοδϊρα 
του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Χειριςτϊν Η/Τ και ςε 
περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ τθσ  κα τθν 
αναπλθρϊνει θ υπάλλθλοσ τθσ Σαμειακισ 
Τπθρεςίασ κ. ωτθρία καμπζλα του Νικολάου, 
κλάδου ΣΕ Διοικθτικοφ- Λογιςτικοφ.  



3 

Οριςμόσ υπολόγου - υπευκφνου για τθν 
κίνθςθ των λογαριαςμϊν και τθν 
διενζργεια θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν του 
προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, 
οι οποίοι τθροφνται ςτθ Σράπεηα 
Ελλάδοσ. 

4 

 
Ορίηει ομόφωνα υπόλογο - υπεφκυνθ για τθν 
κίνθςθ των λογαριαςμϊν και τθν διενζργεια 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν του Προγράμματοσ 
Δθμοςίων επενδφςεων, οι οποίοι τθροφνται 
ςτθ Σράπεηα Ελλάδοσ,  τθν υπάλλθλο τθσ 
Σαμειακισ υπθρεςίασ  κ. καμπζλα ωτθρία 
του Νικολάου, κλάδου ΣΕ Διοικθτικοφ – 
Λογιςτικοφ.    

4 

υγκρότθςθ επιτροπισ ςφράγιςθσ και 
εκτζλεςθσ των διοικθτικϊν πράξεων των 
καταςτθμάτων υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ και των επιχειριςεων 
δικαιοδοςίασ του Διμου Περάματοσ 
ζτουσ 2019. 

5 

 
υγκροτεί ομόφωνα επιτροπι ςφράγιςθσ και 
εκτζλεςθσ των διοικθτικϊν πράξεων των 
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
και των επιχειριςεων δικαιοδοςίασ του Διμου 
Περάματοσ ζτουσ 2019, αποτελουμζνθ από 
τουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κ.κ. Καηάκου 
Μαργαρίτα τακτικό μζλοσ με αναπλθρωτι τθσ 
τον κ. Κουλαλόγλου Ανδρζα και 2 υπαλλιλουσ 
που κα οριςτοφν με απόφαςθ Δθμάρχου. 

5 

Λιψθ απόφαςθσ για τθ ςφςταςθ 
επιτροπισ ελζγχου δικαιολογθτικϊν για 
τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτθν Κυριακάτικθ 
Αγορά (Παηάρι χιςτοφ) ζτουσ 2019. 

6 

Ορίηει ομόφωνα ωσ τακτικά μζλθ τθσ επιτροπισ 

ελζγχου δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ 

αδειϊν ςτθν Κυριακάτικθ Αγορά τουσ 

Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κ.κ.: Κουλαλόγλου 

Ανδρζα, Λαγουδάκθσ Ακανάςιοσ και Καρνάκθσ 

Βαςίλειοσ. Αναπλθρωματικά μζλθ οι Δθμοτικοί 

φμβουλοι κ.κ.: Αράπθ Παναγιϊτα, πανόσ 

Ιωάννθσ και Καραγιαννάκθσ Παναγιϊτθσ. 

Τπάλλθλοι του Διμου ορίηονται οι κ.κ. αλπζα 

Κυριακι και Γκλεηάκου ταυροφλα ωσ τακτικά 

μζλθ με αναπλθρϊτριεσ τισ κ.κ. Λθμναίου 

Θεοδϊρα και Δαφερζρα Όλγα. 

6 

Οριςμόσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ προμικειασ ωσ 31/12/2019 
ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 11β του 
Ν. 4412/2016. 

7 

Ορίηει ομόφωνα επιτροπι παρακολοφκθςθσ 
και παραλαβισ προμικειασ ωσ 31/12/2019, 
αποτελουμζνθ από τουσ πιο κάτω υπαλλιλουσ 
του Διμου:  
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Λιγνοφ Παναγιϊτα (Πρόεδροσ) 
Λαγουδάκθ Αναςταςία(Αντιπρόεδροσ) 
Χάλαρθ Φανοφρθ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Βαμβοφρθ Νικόλαο 
Γρυπάρθ Χριςτίνα  
Δθμόπουλο Ιωάννθ 

7 

Οριςμόσ επιτροπισ παραλαβισ 
υπθρεςιϊν ωσ 31/12/2019 ςφμφωνα με 
το άρκρο 221 παρ. 11δ του Ν. 
4412/2016. 

8 

Ορίηει ομόφωνα επιτροπι παραλαβισ 
υπθρεςιϊν ωσ 31/12/2018, αποτελουμζνθ από 
τουσ πιο κάτω υπαλλιλουσ του Διμου:  
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Σηιγκουνάκθ Θζμθ (Πρόεδροσ) 
Κρεμιηι Διμθτρα (Αντιπρόεδροσ) 
Αρβανίτθ Ελζνθ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Αλιμπραντι Ιακωβίνα 
καμπζλα ωτθρία 
Γρυπάρθ Χριςτίνα 



8 

Οριςμόσ εκτιμθτικισ επιτροπισ για τθν 
εκποίθςθ εκμίςκωςθ μίςκωςθ κ.λ.π. 
πραγμάτων του Διμου (Π.Δ. 270/81)για 
το ζτοσ 2019. 

9 

Ορίηει ομόφωνα ωσ μζλθ εκτιμθτικισ 
επιτροπισ για τθν εκποίθςθ εκμίςκωςθ 
μίςκωςθ κ.λ.π. πραγμάτων του Διμου (Π.Δ. 
270/81) για το ζτοσ 2019, τουσ Δθμοτικοφσ 
υμβοφλουσ κ.κ.:  
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
- Κουλαλόγλου Ανδρζα (Πρόεδροσ). 
- Ντίμερθ  Χριςτόφορο 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
- Καρνάκθ Βαςίλειο 
- Λαγουδάκθ Ακανάςιο και 1 υπάλλθλο 
Σεχνικισ Τπθρεςίασ  που κα οριςτεί με 
απόφαςθ Δθμάρχου. 

9 

Οριςμόσ 2 Δθμοτικϊν υμβοφλων και 1 
Σεχνικοφ υπαλλιλου για τθν επιτροπι 
παραλαβισ και βεβαίωςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν ζργων αξίασ κάτω 
των 5.869,00€. 

10 

Ορίηει ομόφωνα ωσ μζλθ τθσ επιτροπισ 
παραλαβισ και βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν ζργων αξίασ κάτω των 5.869,00€ τουσ 
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κ.κ. Κουλαλόγλου 
Ανδρζα, Κεφεριάν Αναςτάςιο και τθν υπάλλθλο 
τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου κ. 
Καλογερόγιαννθ οφία. 

10 

Οριςμόσ επιτροπισ διενζργειασ 
δθμοπραςιϊν για τθν εκποίθςθ 
εκμίςκωςθ μίςκωςθ κ.λ.π. πραγμάτων 
του Διμου (Π.Δ. 270/81) ζτουσ 2019. 

11 

Ορίηει ομόφωνα ωσ μζλθ επιτροπισ 
διενζργειασ δθμοπραςιϊν για τθν εκποίθςθ 
εκμίςκωςθ μίςκωςθ κ.λ.π. πραγμάτων του 
Διμου (Π.Δ. 270/81) ζτουσ 2019, τουσ 
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κ.κ.:  
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
- Καραγιαννάκθ Παναγιϊτθ 
- Καηάκου Μαργαρίτα 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
- Λαγουδάκθ Ακανάςιο 
- πανό Ιωάννθ  
και τον Διμαρχο κ. Λαγουδάκθ Ιωάννθ ωσ 
Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ. 
 

11 
υγκρότθςθ επιτροπισ παραλαβισ των 
ανταλλακτικϊν και εργαςιϊν επιςκευισ 
οχθμάτων του Διμου για το ζτοσ 2019. 

12 

υγκροτεί ομόφωνα επιτροπι παραλαβισ των 
ανταλλακτικϊν και βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν επιςκευισ οχθμάτων, πετρελαίου 
κίνθςθσ, βενηίνθσ – αμόλυβδθσ των οχθμάτων 
του Διμου για το ζτοσ 2019, αποτελουμζνθ 
από τουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κ.κ. 
Λαγουδάκθ Ακανάςιο ωσ  τακτικό μζλοσ με 
αναπλθρωτι του τον κ. Κουλαλόγλου Ανδρζα 
και δφο υπαλλιλουσ που κα οριςκοφν με 
απόφαςθ Δθμάρχου, ςφμφωνα με το άρκρο 67 
του Π.Δ. 28/1980. 
 

12 
Εκλογι δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν 
τθσ μειοψθφίασ για τθν Οικονομικι 
Επιτροπι. 

. 
 

Ματαίωςθ του κζματοσ 

13 

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. 

. 

 
 
 

Ματαίωςθ του κζματοσ 



14 

Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ  με αρ. 
189/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου για τθ χοριγθςθ ζκτακτθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε δικαιοφχουσ 
κατοίκουσ του Διμου μασ οι οποίοι 
βρίςκονται ςε κατάςταςθ "ΕΝΔΕΙΑ". 

13 

Εγκρίνει ομόφωνα τθ  τροποποίθςθ τθσ με αρ. 
189/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου 
για τθ χοριγθςθ ζκτακτθσ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ ςε δικαιοφχουσ κατοίκουσ του 
Διμου μασ οι οποίοι βρίςκονται ςε κατάςταςθ 
"ΕΝΔΕΙΑ", ωσ προσ τον αρικμό των δικαιοφχων 
ςτθν επιςυναπτόμενθ κατάςταςθ για τθν 
καταβολι του επιδόματοσ «ΕΝΔΡΕΙΑ».  

15 

Ζγκριςθ πρακτικοφ Γ.. τθσ διαδθμοτικισ 
επιχειριςθσ Περιβαλλοντικι Α.Ε. για τθν 
ανάκεςθ τθσ εκκακάριςθσ ςτθν εταιρεία 
"υνεργαηόμενοι ορκωτοί λογιςτζσ- 
ανϊνυμθ ελεγκτϊν λογιςτϊν" και 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ κόςτουσ 
εκκακάριςθσ ςφμφωνα με αυτό. 

14 

Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό Γ.. τθσ 
διαδθμοτικισ επιχείρθςθσ Περιβαλλοντικι Α.Ε. 
για τθν ανάκεςθ τθσ εκκακάριςθσ ςτθν 
εταιρεία "υνεργαηόμενοι ορκωτοί λογιςτζσ- 
ανϊνυμθ ελεγκτϊν λογιςτϊν" και αναλαμβάνει 
το κόςτοσ τθσ  εκκακάριςθσ μζχρι το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του Διμου μασ ςτο κεφάλαιο τθσ 
υπό εκκακάριςθ εταιρείασ.  

16 
Αίτθμα του ΕΔΝΑ για απαλλαγι απο 
Δθμοτικά Σζλθ ςτο Περιβαλλοντικό 
Πάρκο χιςτοφ. 

15 

Κάνει δεκτό ομόφωνα το αίτθμα του ΕΔΝΑ για 
απαλλαγι απο Δθμοτικά Σζλθ, Δθμοτικό Φόρο 
και ΣΑΠ ςτο Περιβαλλοντικό Πάρκο χιςτοφ.  
 

17 

Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (2θ τμθματικι 
παραλαβι), τθσ προμικειασ: 
"Προμικεια ζτοιμου ςκυροδζματοσ για 
τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και 
βελτίωςθσ ακλθτικϊν εγκαταςταςζων". 

16 

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο ποςοτικισ 
και ποιοτικισ παραλαβισ (2θ τμθματικι 
παραλαβι), τθσ προμικειασ: "Προμικεια 
ζτοιμου ςκυροδζματοσ για τισ ανάγκεσ 
ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και βελτίωςθσ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 
 

18 

Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (2θ τμθματικι 
παραλαβι), τθσ παροχισ υπθρεςίασ 
"Μίςκωςθσ μθχανθμάτων για τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε 
χϊρουσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

17 

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο ποςοτικισ 
και ποιοτικισ παραλαβισ (2θ τμθματικι 
παραλαβι), τθσ παροχισ υπθρεςίασ 
"Μίςκωςθσ μθχανθμάτων για τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε χϊρουσ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

19 

α) Ζγκριςθ αποδοχισ τθσ 
ςυμπλθρωματικισ κατανομισ απο τουσ 
ΚΑΠ ζτουσ 2018 ποςοφ 12.051,89€ για 
τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν των 
ςχολείων του Διμου και β) ζγκριςθ 
κατανομισ του ωσ άνω ποςοφ ςτισ 
ςχολικζσ επιτροπζσ του Διμου. 

18 

α) Εγκρίνει ομόφωνα τθν αποδοχι τθσ 
ςυμπλθρωματικισ κατανομισ απο τουσ ΚΑΠ 
ζτουσ 2018 ποςοφ 12.051,89€ για τθν κάλυψθ 
λειτουργικϊν δαπανϊν των ςχολείων του 
Διμου και β) εγκρίνει τθν κατανομι του ωσ 
άνω ποςοφ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ του Διμου. 

20 

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. 

19 

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.. 
 

 
Αυτιά-Κατςιμπρή 

Παγώνα 
 

 
 


