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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ              Αριθ. Πρωτ : 9362 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                            
                                                                                        ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά 

                                                                             Μέλη  Οικονομικής 
Επιτροπής                                                   

                                                                             (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ) 
 
                                                                                  

14η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 

παρ. 6 του Ν.4555/2018 καλείστε στην 14η Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θηρών  του Δήμου 
μας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 και την εγκύκλιο με αρ. 40/20930/31-03-2020 
και την εγκύκλιο 163/29-5-2020 του ΥΠ. ΕΣ., στις 16-7-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 μεσημβρινή  
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα  της ημερήσια διάταξης: 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση διενέργειας διαδικασιών , τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου , οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του 
Δήμου Περάματος».  
 
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διενέργειας διαδικασιών , τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 
δήμου Περάματος». 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ης τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία ) έτους 2020 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Περάματος οικ. Έτους 2020 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα κατόπιν της με 
αρ, πρωτ. 8003/17-6-2020 αίτηση δημότη μας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.354,50ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 20-6323.0001 προϋπολογισμού 2020 και ορισμός υπολόγου , για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των Μηχανημάτων έργου  του Δήμου Περάματος έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου σε ένταλμα 
προπληρωμής που είχε εκδοθεί για πληρωμή των τελών ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου . 
 
ΘΕΜΑ 8ο :Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 
την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του δήμου Περάματος (ΣΒΑΚ) 
 



ΘΕΜΑ 9ο :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για προμήθεια  «Ειδών 
Χρωματουργείου» 
 
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση όρων διακήρυξης για «Ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και 
αποσυναρμολόγησης (Ο.Τ.Κ.Ζ) οχημάτων τέλους κύκλου ζωής - μέλος του επίσημου δικτύου της 
Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Περάματος, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή 
τους». 
 
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.606,48 ευρώ  για 
πληρωμή σε ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου , που αφορά την απομάκρυνση αντηρίδας στύλου 
ηλεκτρικών καλωδίων , στην διεύθυνση Καραϊσκάκη & Πρ. Ηλία . 
 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                               ΑΝAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                   

1. ΚΑΖΑΚΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Ορ. Αντιδ.)                            1. ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  
2. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ορ. Αντιδ.)                     2. ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                            3. ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 
4  ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ         4. ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
5. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                     
6. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)     


