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8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/4/2019 
 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 
Έγκριση χορήγησης κατ' εξαίρεση 
αναπηρικής θέσης επί της οδού 
Ιπποκράτους 17. 

57 

Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ως έκτακτο και κατέστη με ομόφωνη 
απόφαση τακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναβολή του 
θέματος, μειοψηφούντων των κ.κ. 
Παρασκευόπουλου Γεώργιου, Λαγουδάκου 
Ιωάννη, Βοϊδονικόλα Παναγιώτας και Βατίστα 
Βασίλειου.  

2 

Παραλαβή του Β1 Σταδίου της Μελέτης 
τροποποίησης του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 
Περάματος. 
 

58 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Παραλαβή του Β1 
Σταδίου της Μελέτης τροποποίησης του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Περάματος, 
απέχοντος του κ. Βατίστα Βασίλειου.  

3 

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
λειτουργίας δομής παροχής βασικών 
αγαθών: "Κοινωνικό Παντοπωλείο - 
Παροχή Συσσιτίου" Δήμου Περάματος. 

. 

 
 
Ματαίωση του θέματος 

4 

Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια 
μέσα του Υποέργου (1) "Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: "Κοινωνικό 
Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου" 
Δήμου Περάματος, της πράξης:  Δομή 
παροχής βασικών αγαθών Δήμου 
Περάματος: "Κοινωνικό Παντοπωλείο - 
Παροχή Συσσιτίου Δήμου Περάματος" με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS)5003678. 
 

59 

Αποφασίζει ομόφωνα την υλοποίηση με ίδια 
μέσα του Υποέργου (1) "Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: "Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή 
Συσσιτίου" Δήμου Περάματος, της πράξης:  Δομή 
παροχής βασικών αγαθών Δήμου Περάματος: 
"Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου 
Δήμου Περάματος" με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5003678. 

5 

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου 
Περάματος στο Πρόγραμμα:  
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι", στον άξονα 
προτεραιότητας: "Ανέγερση ή/και 
αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων", με 
τίτλο: "Ανέγερση και Επανάχρηση 
Δημοτικών Κτιρίων". 

60 

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης του 
Δήμου Περάματος στο Πρόγραμμα:  
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι", στον άξονα προτεραιότητας: 
"Ανέγερση ή/και αποκατάσταση Δημοτικών 
Κτιρίων", με τίτλο: "Ανέγερση και Επανάχρηση 
Δημοτικών Κτιρίων". 
 
 

6 
Έγκριση ή μη καθιέρωσης χώρου 
στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της Λ. Ειρήνης 
αριθμός 153-155. 

. 
 
Ματαίωση του θέματος 

7 
Αποδοχή βεβαιωμένης οφειλής 
(πρόστιμο) της ΔΗΚΕΠ στην Ε' Δ.Ο.Υ. 
Πειραιά. 

61 

Απορρίπτεται το αίτημα λόγω μη συγκέντρωσης 
της απαιτούμενης πλειοψηφίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 6 του Ν. 3463/2006,  
 
 



8 

Αποδοχή όρων σύμβασης και 
εξουσιοδότησης Δημάρχου για τη 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 
της προμήθειας βυθιζόμενων κάδων 
Δήμου Περάματος. 

62 

Αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή των όρων 
σύμβασης και εξουσιοδότησης Δημάρχου για τη 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της 
προμήθειας βυθιζόμενων κάδων Δήμου 
Περάματος. 

9 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης της εργασίας: "Παροχή 
υπηρεσιών για τη διανομή και εφαρμογή 
οικοπέδων στο έδαφος καθώς και την 
έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων 
στο Άνω Πέραμα". 

63 

Εγκρίνει ομόφωνα τη παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης της εργασίας: "Παροχή υπηρεσιών για 
τη διανομή και εφαρμογή οικοπέδων στο έδαφος 
καθώς και την έκδοση και μεταγραφή 
παραχωρητηρίων στο Άνω Πέραμα" μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2019.  

10 
Έγκριση προτεραιότητας εργασιών στα 
πλαίσια του έργου: "Εργασίες 
Συντήρησης και Επισκευής σχολείων". 

64 
Εγκρίνει ομόφωνα τη προτεραιότητα εργασιών 
στα πλαίσια του έργου: "Εργασίες Συντήρησης και 
Επισκευής σχολείων". 

11 

Έγκριση μελέτης με τίτλο: "Επισκευή και 
συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων Δήμου Περάματος", 
προϋπολογισμού 180.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

65 

Εγκρίνει ομόφωνα τη μελέτη με τίτλο: "Επισκευή 
και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων Δήμου Περάματος", προϋπολογισμού 
180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

12 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
του έργου: "Εργασίες Συντήρησης και 
Επισκευής σχολείων". 

66 

Εγκρίνει ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Εργασίες Συντήρησης 
και Επισκευής σχολείων". 
 

13 
Έγκριση μελέτης για το έργο: 
"Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων". 

67 

Εγκρίνει ομόφωνα τη μελέτη για το έργο: 
"Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων". 
 

14 

Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής (3η τμηματική 
παραλαβή), της προμήθειας: 
"Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για 
τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και 
βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων", 
που σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της 
1ης και 2ης τμηματικής παραλαβής 
αποτελεί την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας. 

68 

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής (3η τμηματική παραλαβή), 
της προμήθειας: "Προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος για τις ανάγκες συντήρησης, 
επισκευής και βελτίωσης αθλητικών 
εγκαταστάσεων", που σε συνδυασμό με τα 
πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
της 1ης και 2ης τμηματικής παραλαβής αποτελεί 
την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

15 

Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής (2η τμηματική 
παραλαβή), της προμήθειας: 
"Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών 
χώρων", που σε συνδυασμό με την 1η 
τμηματική παραλαβή αποτελεί την 
παραλαβή του συνόλου της παροχής 
υπηρεσίας. 

69 

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής (2η τμηματική παραλαβή), 
της προμήθειας: "Προμήθεια εξοπλισμού 
αθλητικών χώρων", που σε συνδυασμό με την 1η 
τμηματική παραλαβή αποτελεί την παραλαβή του 
συνόλου της παροχής υπηρεσίας. 

16 

Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής (2η τμηματική 
παραλαβή), της προμήθειας: 
"Ανακατασκευή περιφράξεων αθλητικών 
εγκαταστάσεων", που σε συνδυασμό με 
την 1η τμηματική παραλαβή αποτελεί 
την παραλαβή του συνόλου της 
προμήθειας. 

70 

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής (2η τμηματική παραλαβή), 
της προμήθειας: "Ανακατασκευή περιφράξεων 
αθλητικών εγκαταστάσεων", που σε συνδυασμό 
με την 1η τμηματική παραλαβή αποτελεί την 
παραλαβή του συνόλου της προμήθειας. 
 
 
 
 



17 

Έγκριση 2ου συγκριτικού πίνακα 
εργασιών του έργου: "Εργασίες 
πρόληψης από πλημμυρικά φαινόμενα, 
αποκατάστασης μικροζημιών και άμεσης 
επέμβασης σε περιπτώσεις θεομηνίας". 

71 

Εγκρίνει ομόφωνα το 2ο συγκριτικό πίνακα 
εργασιών του έργου: "Εργασίες πρόληψης από 
πλημμυρικά φαινόμενα, αποκατάστασης 
μικροζημιών και άμεσης επέμβασης σε 
περιπτώσεις θεομηνίας". 

18 
Έγκριση παράτασης περαίωσης 
εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή 
οδοστρώματος οδού Περικλέους". 

72 

Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση περαίωσης 
εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή 
οδοστρώματος οδού Περικλέους" έως 25-06-
2019. 

19 
Ορισμός επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: 
"Εργασίες ανάπλασης οδού Νεωρίων". 

73 

Ορίζει ομόφωνα Επιτροπή προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: "Εργασίες 
ανάπλασης οδού Νεωρίων" αποτελούμενη από 
τους πιο κάτω:  
Α) Εκ των μονίμων υπαλλήλων σύμφωνα με τη με 
ΑΔΑ 6ΧΗΑΩΞΔ-Μ2Ρ απόφαση του Δ/ντη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας τους κ.κ. :  
Τακτικά:  

1. Μπαξεβανίδης Χρυσόστομος, 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (Πρόεδρος 
Επιτροπής) 

2. Σερεμετάκη Κωνσταντίνα, Αρχ. 
Μηχανικός Π.Ε.  

Αναπληρωματικά:  
1. Πρεκετέ Αγγελική, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Π.Ε.  
2. Παπαθανασίου Δημήτριος, Πολιτικός 

Μηχανικός  Π.Ε.,   οι οποίοι αναδείχθηκαν 
μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4257/2014 αρθρ. 61 παρ. 
4   

Β) Εκ των Δημοτικών Συμβούλων τον κ. Κεφεριάν 
Αναστάσιο ως τακτικό μέλος  με αναπληρωτή του 
τον κ Καρνάκη Βασίλειο. 

20 

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: 
"Ανάπλαση οδών Φαναρακίου και 
Βοσπόρου". 

74 

Ορίζει ομόφωνα Επιτροπή προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση 
οδών Φαναρακίου και Βοσπόρου" αποτελούμενη 
από τους πιο κάτω:  
Α) Εκ των μονίμων υπαλλήλων σύμφωνα με τη με 
ΑΔΑ 6ΧΞΕΩΞΔ-ΧΕΧ απόφαση του Δ/ντη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας τους κ.κ. :  
Τακτικά:  

3. Παπαθανασίου Δημήτριος, Πολιτικός 
Μηχανικός  Π.Ε.  (Πρόεδρος Επιτροπής) 

4. Καλογερόγιαννη Σοφία, Πολιτικός 
Μηχανικός Τ.Ε.  

Αναπληρωματικά:  
1. Πρεκετέ Αγγελική, Αρχιτέκτων 

Μηχανικός Π.Ε.  
2. Μπαξεβανίδης Χρυσόστομος, 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., οι οποίοι 
αναδείχθηκαν μετά από κλήρωση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4257/2014 αρθρ. 61 παρ. 4   

Β) Εκ των Δημοτικών Συμβούλων την κ. Καζάκου 
Μαργαρίτα ως τακτικό μέλος  με αναπληρωτή της 
τον κ Κουλαλόγλου Ανδρέα 
 



21 

Αποδοχή επιχορήγησης 180.000,00€ απο 
Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται απο 
θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

75 

Αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή επιχορήγησης 
180.000,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 
(ΣΑΕ 055). 

22 

Αποδοχή επιχορήγησης 200.000,00€ απο 
Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται απο 
θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

76 

Αποφασίζει ομόφωνα την επιχορήγηση 
200.000,00€ απο Υπουργείο Εσωτερικών για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 
(ΣΑΕ 055). 

23 

Έγκριση κατανομής Β' Δόσης 2019, 
ποσού 67.488,61€ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6711.0001 που αφορά λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων απο τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους έτους 2019. 

77 

Εγκρίνει ομόφωνα την κατανομή Β' Δόσης 2019, 
ποσού 67.488,61€ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6711.0001 που αφορά λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων απο τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 
έτους 2019. 

24 

Ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 3ο 
Γυμνάσιο Περάματος για την υποστήριξη 
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

78 

Αποφασίζει ομόφωνα την Ίδρυση τμημάτων 
ένταξης στο 3ο Γυμνάσιο Περάματος για την 
υποστήριξη των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

25 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α' 
Τριμήνου 2019 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού. 

79 

Εγκρίνει ομόφωνα τη τριμηνιαία έκθεση Α' 
Τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού και 
στοιχείων ισολογισμού. 

26 

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης του ΚΑΕ 15.6471.0005 με 
τίτλο: "Δαπάνες για πολιτιστικές - 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Δήμου 
Περάματος". 

80 

Αποφασίζει ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης 
του ΚΑΕ 15.6471.0005 με τίτλο  « Δαπάνες για 
πολιτιστικές - εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του 
Δήμου Περάματος», ως εξής : «Δαπάνες για 
πραγματοποίηση πολιτιστικής – εκπαιδευτικής  
εκδήλωσης «ΦΟΡΗΤΟ  -ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ » 
και έως του ποσού των 4.000,00 ευρώ.  
 

27 

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης του ΚΑΕ 00-6433.0001 με 
τίτλο: "Τιμητικές διακρίσεις, 
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπιών". 

81 

Αποφασίζει ομόφωνα την εξειδίκευση της 
απαιτούμενης πίστωσης του ΚΑΕ 00-6433.0001 με 
τίτλο  «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά  δώρα, 
και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπιών, ως εξής : ΔΑΠΑΝΕΣ για ΤΙΜΗΤΙΚΑ 
ΚΥΠΕΛΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΜΠΑΣΚΕΤ - ΠΕΡΑΜΑ 2019  και έως του ποσού των 
800,00 ευρώ. 

 

28 
Αίτημα του κ. Β.Κ. για μείωση του ποσού 
που αφορά τη σύνδεση του ακινήτου 
του με το Δημοτικό Δίκτυο αποχέτευσης. 

. 
 
Ματαίωση του θέματος  

29 

Λήψη απόφασης για την ανάκληση 
αδείας στην Κυριακάτικη Αγορά Σχιστού, 
του κ. Π.Γ. λόγω μη ύπαρξης ενεργούς 
επιχείρησης στο όνομα του. 

. 

 
Ματαίωση του θέματος  
 

30 
Αίτημα του κ. Ν. Ν.  για την αποζημίωση 
ζημιάς που προκλήθηκε στην μηχανή του 
απο πτώση δέντρου. 

82 

Απορρίπτεται το αίτημα του κ. Ν. Νικόλαου για 
την αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε στην 
μηχανή του από πτώση δέντρου, λόγω αρνητικής 
γνωμάτευσης του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου. 
 
 



31 

Έγκριση διακοπής φιλοξενούμενου 
παιδιού από τμήμα προσχολικής αγωγής 
του Δήμου Περάματος (άρθρο 4 παρ. 1 
του Κανονισμού Λειτουργίας και τη με 
αρ. 57/2018 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου). 

83 

Εγκρίνει ομόφωνα τη διακοπή φιλοξενούμενου 
παιδιού από τμήμα  προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος (άρθρο 4 παρ. 1 του 
Κανονισμού Λειτουργίας και τη με αρ. 57/2018 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου). 

32 

Έγκριση βεβαιώσεων παραλαβής 
υπηρεσιών απο το Δημοτικό Συμβούλιο, 
όπως προβλέπεται απο τις διατάξεις του 
άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α') για τις 
απευθείας αναθέσεις. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τις βεβαιώσεις παραλαβής 
υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως 
προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 219 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') 
για τις απευθείας αναθέσεις. 

 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Αυτιά-Κατσιμπρή 

Παγώνα 
 

 
 


