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

                                                                             Μέλη  Οικονομικής
Επιτροπής                                                  

                                                                             (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ )

                                                                                 
23η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με Τηλεδιάσκεψη ,

-    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 23η Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (Microsoft Teams) του 
Δήμου μας σύμφωνα με τις  εγκύκλιους με αρ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13-
11-2020  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-9-2021 (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του ΥΠ. ΕΣ, στις  30-11-
2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 έως 14:00 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης:

Το link για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση θα σταλεί στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ημέρα 
της συνεδρίασης .

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση μελέτης εφαρμογής οδοποιίας του παράδρομου που βρίσκεται ανάμεσα στα ΟΤ 436 

και ΟΤ 435 και κατασκευάζεται στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή οδού Αρεοπόλεως».

 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτος καταβληθέντα στην κ. Θ. Κ. του 

Μαρίνη που αφορά την εξόφληση του παραχωρητηρίου Αριθμού 458006-10 ποσού 158,00€.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών που αφορά το 

ΑΦΜ: 067…868 και στο όνομα Κ. Σ. του Ιωάννη λόγω αποπληρωμής το 2019 από τον Σ. Π. του Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών που αφορά το 

ΑΦΜ: 093…355 και στο όνομα Τ. Α. του Γεωργίου λόγω αποπληρωμής το 2017.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών που αφορά το 

ΑΦΜ: 120…847 και στο όνομα Κ. Κ. του Αναστασίου.



ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της με αρ. 26/2021 μελέτης κατασκευής του έργου «Επισκευή Εγκαταστάσεων 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου» με Κ.Α. 15-7331.0042 και την ανάθεση του με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50του Ν. 4782/2021. 

ΘΕΜΑ 7ο : Ακύρωση της με αρ. 66/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος με 

θέμα «Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και οδοποιίας σε περιοχές του Δήμου Περάματος».

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

και οδοποιίας σε περιοχές του Δήμου Περάματος».

ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο : « Επισκευή και 

Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Περάματος». 

ΘΕΜΑ 10ο :  Λήψη απόφασης χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους κατοίκους του 

Δήμου μας οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ (Ομάδα Λ).

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Εξέταση υπομνήματος με αρ. πρωτ. 2103/11-2-2021 της εταιρείας 

KALLENERGY Χ. & Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε. , σχετικά με την απόρριψη της προσφοράς της για 

την ομάδα Ζ’ του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την ίδρυση νέου βρεφικού 

τμήματος».

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(Τμήμα Β’ – Πενταμελής Σύνθεση) προκειμένου να συζητηθεί στις 17-11-2021 , οπού εκδικάζεται η από 

30-3-2016 (Αριθμός κατάθεσης 1251/2016 ) αίτηση αναίρεσης της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (νέα επωνυμία BP HELLAS A.E.) .

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ’ 

αριθμ. Α963/2021 δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ε΄ Τμήμα ).

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων ΚΟΚ με τις 

προσαυξήσεις που αφορά την εταιρεία EXECUTIVE LEASE με το ΑΦΜ: 094….680 και βεβαίωση των 

κλήσεων σε μισθωτές των οχημάτων κατά την περίοδο των παραβάσεων.

ΘΕΜΑ 15ο :Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης για παράταση ή μη εργασιών για την εργασία: «Έκδοση πιστοποιητικών 

πυρασφάλειας παιδικών σταθμών». 



ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εργασίες στον λειτουργούντα παιδικό 

σταθμό (Β’ τμήμα προσχολικής αγωγής) του Δήμου Περάματος, με σκοπό την προσαρμογή του στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017». 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπόλογου υπαλλήλου κ. Σισκαμάνη 

Ευάγγελου για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων 2021. 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή του από 25-11-2021 Πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 101/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την υπηρεσία «Ανατύπωση – 

Επικαιροποίηση Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Περάματος». 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2021-2022». 

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)    

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ήµος Περάµατος
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