
                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πέραμα 21-2-2022
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ              Αριθ. Πρωτ : 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                           
                                                                                        ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά

                                                                             Μέλη  Οικονομικής
Επιτροπής                                                  

                                                                             (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ )

                                                                                 
2η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗ  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 2η Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δήμου μας σύμφωνα 
με τις  εγκύκλιους με αρ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-202033282/29-
5-2020(ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-5-2020(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020 
(ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του ΥΠ. ΕΣ, στις  25-2-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 έως 14:00 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα  της ημερήσια διάταξης:

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

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού , Δημοτικού Φόρου και Τέλους 

Ακίνητης Περιουσίας έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την υπηρεσία με τίτλο «Εναλλακτική Διαχείριση των 

Αποβλήτων ΑΕΚΚ» του Δήμου Περάματος με συστημ. Αριθμ. 135476.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός 

υπολόγου για την πληρωμή της Ταχυδρομικής Θυρίδας του Δήμου μας , ποσού 57,31€ € σε 

βάρος του ΚΑΕ 00-6221 προϋπολογισμού 2022 .

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός 

υπολόγου για την αγορά :α) ετήσιας προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς (300€) και ανώνυμης κάρτας με αποθηκευμένο ποσό 50€ , για τους 



κλητήρες του Δήμου , συνολικού ποσού 350,00€ € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6422.0001 

προϋπολογισμού 2022 .

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης Δ’ 

τριμήνου έτους 2021 της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης των ειδών της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου 

Περάματος»

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να  

εκπροσωπηθεί ο Δήμος Περάματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Ε’ Τμήμα κατά 

τη συζήτηση στις 10-03-2022 της από 14-4-2020 προσφυγής /αγωγή που άσκησε ο Δήμος 

Περάματος  κατά του Υπουργού Εσωτερικών μετά από την παραπεμπτική απόφαση ΣτΕ 

1980/2019. 

 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να  

εκπροσωπηθεί ο Δήμος Περάματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Δ’ Τμήμα κατά 

τη συζήτηση στις 9-03-2022 της από 20/2/2020 έφεση που άσκησε ο Δήμος Περάματος κατά 

της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και κατά της απόφασης  Α5598/2019 ΑΠΟΦ.4ου 

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΠΠ(ΤΡΙΜΕΛΕΣ) . 

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων 

(Επιτροπή διαγωνισμών) ως 31/12/2022 σύμφωνα με το  άρθρο 221  του Ν.4412/2016) όπως 

τροποποιήθηκε με το με αρ. 108 άρθρο του Ν.4782/21.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων ως 31/12/2022 σύμφωνα με το    

άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το με αρ. 108 άρθρο του 

Ν.4782/21.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας έτους 2022, 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το με αρ. 108 

άρθρο του Ν.4782/21.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679


ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών  έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 

221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το με αρ. 108 άρθρο του Ν.4782/21.

  

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών - 

βεβαίωσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων μηχανημάτων, για το έτος 2022 

όπως τροποποιήθηκε με το με αρ. 108 άρθρο του Ν.4782/21.

ΘΕΜΑ 14ο : Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας καυσίμων πετρελαίου κίνησης- βενζίνης 

αμόλυβδης και λιπαντικών των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2022 όπως τροποποιήθηκε με 

το με αρ. 108 άρθρο του Ν.4782/21.

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη , συνολικής ή μέρους βεβαιωμένης οφειλής 

που αφορά άδεια στην Κυριακάτικη αγορά παζάρι Σχιστού για την περίοδο από Β’ εξάμηνο του 

2011 έως και το έτος 2013 της κ. Κ.  Α. με ΑΦΜ 116….412  

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο 

«Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων , Σχολικών μονάδων , Παιδικών σταθμών , Πολιτιστικών 

Αθλητικών χώρων και λοιπόν Δημοτικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19  , κατόπιν του με αρ. πρωτ.  21764/31-12-2021 αιτήματος 

του αναδόχου.

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης για τροποποίηση της Σύμβασης για την Προμήθεια Φρέσκου 

γάλακτος 7 ημερών για το Προσωπικό του Δήμου Περάματος και για τα τμήματα της 

Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 3 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωση 

 Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

Δύο Απορριμματοφόρων».

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 3 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «προμήθεια μηχανήματος έργου, 

οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού  και ενός (1) οχήματος μεταφοράς 

απορριμματοκιβωτίων και ενός (1) απορριμματοκιβωτίου του Δήμου Περάματος».



ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως 

κατά της υπ’ αριθμ. 264/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Τακτική 

Διαδικασία).(Μυλωνάς)

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό Επιτροπής Οριστικής παραλαβής 

του έργου «Εργασίες Συντήρησης και επισκευής Σχολείων».

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διανοίξεις οδών και 

κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορα σημεία του Άνω Περάματος» , κατόπιν του με αρ. πρωτ.  

2535/15-2-2022 αιτήματος του αναδόχου.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγών 

όμβριων υδάτων» στο Δήμο περάματος  , κατόπιν του με αρ. πρωτ.  2621/16-2-2022 αιτήματος 

του αναδόχου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                               ΑΝAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
                                                                                  

1. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ορ. Αντιδ.)                      1. ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
2. ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Ορ. Αντιδ.) 2. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ           3. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
4. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                            4. ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΤΡΑΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ                             
6. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)    

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ήµος Περάµατος
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