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Συζήτηση - ενημέρωση για τη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
λειτουργίας του λιμανιού από τον νέο 
φορέα Ο.Λ.Π. 

. 

 
Έγινε συζήτηση – ενημέρωση.  
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Α) Έγκριση αποδοχής της 
συμπληρωματικής κατανομής απο 
ΚΑΠ έτους 2019 ποσού 32.091,79 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 
για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων του Δήμου 
μας απο τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
πόρους έτους 2019. Β) Έγκριση 
κατανομής του ως άνω ποσού  σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων. 
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Εγκρίνει ομόφωνα:  
α) την αποδοχή της συμπληρωματικής 
κατανομής απο ΚΑΠ έτους 2019 ποσού 32.091,79 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
του Δήμου μας απο τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
πόρους έτους 2019 και   
β) την κατανομή του ως άνω ποσού  σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων. 
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Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών από τη 
μειοψηφία για τη συμμετοχή τους 
στη σύνθεση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, όταν αυτή επιλαμβάνεται 
κατά τις διατάξεις του ν. 3584/2007 
δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό 
όργανο. 

. 

 
 
 
Ματαίωση του θέματος 
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Αποδοχή όρων και προσχώρηση στη 
σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού 
- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την 
αντίστοιχη υπογραφή της σύμβασης 
και ορισμός ΤΠΔ ως χειριστή και 
μεσεγγυούχο για το έργο: 
"Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων 
καθαριότητας του Δήμου 
Περάματος". 
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Αποδέχεται ομόφωνα τους όρους και τη 
προσχώρηση στη σύμβαση δεσμευμένου 
λογαριασμού – Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. 
Λαγουδάκη Ιωάννη για την αντίστοιχη υπογραφή 
της σύμβασης και ορίζει το ΤΠΔ ως χειριστή και 
μεσεγγυούχο για το έργο: "Προμήθεια 
βυθιζόμενων κάδων καθαριότητας του Δήμου 
Περάματος". 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής του έργου: "Κατασκευή 
κλιμάκων και τοιχείων σε οδούς του 
Άνω Περάματος". 
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Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής του έργου: "Κατασκευή κλιμάκων και 
τοιχείων σε οδούς του Άνω Περάματος". 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής του έργου: "Κατασκευή 
προέκτασης οδού Νίκης και 
ανακατασκευή οδού Σουλίου στο Ν. 
Ικόνιο". 
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Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής του έργου: "Κατασκευή προέκτασης 
οδού Νίκης και ανακατασκευή οδού Σουλίου στο 
Ν. Ικόνιο". 
 
 
 



7 
Έγκριση παράτασης περαίωσης 
εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή 
οδοστρώματος οδού Περικλέους". 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη παράταση 
περαίωσης εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή 
οδοστρώματος οδού Περικλέους", έως 25-04-
2020, μειοψηφούντος του κ. Παρασκευόπουλου 
Γεώργιου.  
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Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών και 
αμφισβητήσεων έτους 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 
4456/17. 
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Συγκροτεί ομόφωνα την επιτροπή 
συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17, με 
τους κάτωθι:  
- Την υπάλληλο του Δήμου κ. Λιγνού Παναγιώτα 
του Κυριάκου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό 
Α’, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού, Άθλησης ως τακτικό μέλος και 
πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. 
Μαλτέζη Θεόδωρο του Ηλία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού με βαθμό Α’, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Δημοτολογίου και  
- Την υπάλληλο Σαλπέα Κυριακή, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Γκλεζάκου 
Σταυρούλα του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Β’, 
Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικών Προσόδων 
και Περιουσίας. 
- Την Δημοτικό  Σύμβουλο κ. Καζάκου Μαργαρίτα 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της την 
Δημοτική Σύμβουλο κ. Γκλεζάκου 
Τριανταφυλλιά.  
- Ως γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε με την 
υπ’ αριθ. 73/2020 απόφαση Δημάρχου, η 
υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου κ. 
Γιαννοπούλου Διονυσία του Νικολάου, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, με αναπληρώτρια 
αυτής την κ. Γκιτάκου Δήμητρα, του Θεοδώρου 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, υπάλληλο 
του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων και 
Περιουσίας. 
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Ορισμός υπολόγου- υπευθύνου για 
το άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική 
Τράπεζα και την διενέργεια 
πληρωμών του υποέργου που αφορά 
το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο 
Περάματος με κωδικό ΟΠΣ 5002576 
στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 
2014-2020. 
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Ορίζει ομόφωνα υπόλογο - υπεύθυνο για το 
άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα και 
την διενέργεια πληρωμών του υποέργου που 
αφορά το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο 
Περάματος με κωδικό ΟΠΣ 5002576 στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020, τον 
Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – 
Πρόνοιας & Προαγωγής Υγείας  κ. Μανώλη 
Σωκράτη, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.  
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Ορισμός υπολόγων για διαχείριση 
τραπεζικών συναλλαγών και 
επιταγών για το οικονομικό έτος 
2020, σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 
6 του Ν. 4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). 

8 

Ορίζει ομόφωνα ως υπόλογο για τη διαχείριση 
Τραπεζικών Συναλλαγών και επιταγών για το 
Οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 
204 παρ. 6 του Ν. 4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), την 
Προϊστάμενη Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Λημναίου 
Θεοδώρα του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Χειριστών 
Η/Υ και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της 
θα την αναπληρώνει η υπάλληλος της Ταμειακής 
Υπηρεσίας κ. Σωτηρία Σκαμπέλα του Νικολάου, 



κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού. 
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Ορισμός υπολόγου - υπευθύνου για 
την κίνηση των λογαριασμών και την 
διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών 
του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται στη 
τράπεζα Ελλάδος. 
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Ορίζει ομόφωνα υπόλογο - υπεύθυνη για την 
κίνηση των λογαριασμών και την διενέργεια 
ηλεκτρονικών πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται στη 
Τράπεζα Ελλάδος,  την υπάλληλο της Ταμειακής 
υπηρεσίας  κ. Σκαμπέλα Σωτηρία του Νικολάου, 
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.    
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Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης 
και εκτέλεσης των διοικητικών 
πράξεων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και των 
επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του 
Δήμου Περάματος έτους 2020. 
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Συγκροτεί ομόφωνα επιτροπή σφράγισης και 
εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου 
Περάματος έτους 2020, αποτελούμενή από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γκλεζάκου 
Τριανταφυλλιά ως τακτικό μέλος - Πρόεδρο με 
αναπληρωτή της τον κ. Ντίμερη Χριστόφορο και 
2 υπαλλήλους που θα οριστούν με απόφαση 
Δημάρχου. 
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Λήψη απόφασης για τη σύσταση 
επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση αδειών στην 
Κυριακάτικη Αγορά (Παζάρι Σχιστού) 
έτους 2020. 
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Ορίζει ομόφωνα ως τακτικά μέλη της επιτροπής 
ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
αδειών στην Κυριακάτικη Αγορά (Παζάρι 
Σχιστού) έτους 2020, τους Δημοτικούς 
Συμβούλους κ.κ.: Κουλαλόγλου Ανδρέας 
(Πρόεδρος), Λαγουδάκης Αθανάσιος και 
Ντίμερης Χριστόφορος. Αναπληρωματικά μέλη 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Καζάκου 
Μαργαρίτα, Γκλεζάκου Τριανταφυλλιά και 
Λαγουδάκη Δανάη. Υπάλληλοι του Δήμου 
ορίζονται οι κ.κ. Σαλπέα Κυριακή και Γκλεζάκου 
Σταυρούλα ως τακτικά μέλη με αναπληρώτριες 
τις κ.κ. Λημναίου Θεοδώρα και Δαφερέρα Όλγα. 
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Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής προμήθειας έτους 
2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 
11β του Ν. 4412/2016. 
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Ορίζει ομόφωνα επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής προμήθειας έτους 2020, σύμφωνα 
με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016, 
αποτελούμενή από τους πιο κάτω υπαλλήλους 
του Δήμου:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Λιγνού Παναγιώτα (Πρόεδρος) 
Λαγουδάκη Αναστασία(Αντιπρόεδρος) 
Χάλαρη Φανούρη 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Βαμβούρη Νικόλαο 
Γρυπάρη Χριστίνα  
Δημόπουλο Ιωάννη 
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Ορισμός επιτροπής παραλαβής 
υπηρεσιών  έτους 2020, σύμφωνα με 
το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 
4412/2016. 
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Ορίζει ομόφωνα επιτροπή παραλαβής 
υπηρεσιών έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 
221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016, αποτελούμενή 
από τους πιο κάτω υπαλλήλους του Δήμου:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Τζιγκουνάκη Θέμη (Πρόεδρος) 
Γρυπάρη Χριστίνα (Αντιπρόεδρος) 
Πορίκης Κωνσταντίνος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
Αλιμπραντή Ιακωβίνα 
Κρεμιζή Δήμητρα 
Μελάκου Ελένη 
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Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής για 
την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση 
κ.λ.π. πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 
270/81) για το έτος 2020. 
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Ορίζει ομόφωνα ως μέλη εκτιμητικής επιτροπής 
για την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. 
πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/81) για το έτος 
2020, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
- Ντίμερη  Χριστόφορο (Πρόεδρος). 
- Βοϊδονικόλα Παναγιώτα 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
- Γκλεζάκου Τριανταφυλλιά 
- Καζάκου Μαργαρίτα και 1 υπάλληλο Τεχνικής 
Υπηρεσίας  που θα οριστεί με απόφαση 
Δημάρχου. 
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Ορισμός επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών για την εκποίηση 
εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. 
πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/81) 
έτους 2020. 
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Ορίζει ομόφωνα ως μέλη επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών για την εκποίηση εκμίσθωση 
μίσθωση κ.λ.π. πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 
270/81) έτους 2020, τους Δημοτικούς 
Συμβούλους κ.κ.:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
- Ντίμερης Χριστόφορος  
- Βοϊδονικόλα Παναγιώτα 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
- Καζάκου Μαργαρίτα 
- Γκλεζάκου Τριανταφυλλιά  
και τον Δήμαρχο κ. Λαγουδάκη Ιωάννη ως 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
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Ορισμός δύο (2) Δημοτικών 
Συμβούλων και ενός (1) Τεχνικού 
υπαλλήλου για την επιτροπή 
παραλαβής και βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης εργασιών έργων αξίας 
κάτω των 5.869,00€. 
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Ορίζει ομόφωνα ως μέλη της επιτροπής 
παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
εργασιών έργων αξίας κάτω των 5.869,00€ τους 
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ντίμερη 
Χριστόφορο (Πρόεδρος), Γκλεζάκου 
Τριανταφυλλιά και την υπάλληλο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καλογερόγιαννη Σοφία. 
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Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
των ανταλλακτικών και βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής 
οχημάτων, πετρελαίου κίνησης, 
βενζίνης - αμόλυβδης των οχημάτων 
του Δήμου για το έτος 2020. 

17 

Συγκροτεί ομόφωνα επιτροπή παραλαβής των 
ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
εργασιών επισκευής οχημάτων, πετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης – αμόλυβδης των οχημάτων 
του Δήμου για το έτος 2020, αποτελούμενη από 
τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Λαγουδάκη 
Αθανάσιο ως  τακτικό μέλος – Πρόεδρο, με 
αναπληρωτή του τον κ. Κουλαλόγλου Ανδρέα και 
δύο υπαλλήλους που θα ορισθούν με απόφαση 
Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 
28/1980. 
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Έγκριση πίνακα επιλογής βάσει 
μορίων εκπρόθεσμων αιτήσεων 
εγγραφής των φιλοξενουμένων 
παιδιών στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
(Άρθρο 4 παρ. 2 και Άρθρο 3 παρ. 5 
του Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και της 
αποφ. Δ.Σ. με αρ. 57/2018). 
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Εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα επιλογής βάσει 
μορίων εκπρόθεσμων αιτήσεων εγγραφής των 
φιλοξενουμένων παιδιών στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος 
(Άρθρο 4 παρ. 2 και Άρθρο 3 παρ. 5 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών και της αποφ. Δ.Σ. 
με αρ. 57/2018). 
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Έγκριση διακοπής φιλοξενούμενων 
παιδιών απο τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
"Άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και την 
57/2018 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τη διακοπή φιλοξενούμενων 
παιδιών απο τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος "Άρθρο 4 παρ. 1 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών και την 57/2018 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 

 
 
 
 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Μουγιακάκου  Ελένη 

 
 

 


