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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

33ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

     Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης 

(Microsoft Teams) (άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022) στις 30-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00 μεσημβρινή έως 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018,  για την 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα  της ημερήσια διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Περάματος στις 6-12-2022 που θα συζητηθεί η με αρ. καταχώρησης 251/4-8-2021 αίτηση 

ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α1). 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 15-6471.0005 με τίτλο 

«Δαπάνες για Πολιτιστικές – Εκδηλώσεις του Δήμου» του Προϋπολογισμού του ο.ε. 2022 για τις 

εκδηλώσεις την περίοδο των Χριστουγέννων 2022. 

    

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

υπολόγου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας όλων των οχημάτων του Δήμου για το έτος 

2023 συνολικού ποσού 5.061,00€  σε βάρος των ΚΑ 20-6322 και 20-6321 . 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο 

Περάματος . 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με 

αριθμό Α729/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς  ( Τμήμα ΣΤ’). 

 
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 

αντιολισθητικών ταπήτων, ανακατασκευές και συντηρήσεις οδών του Δήμου. 

 



 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός 

υπολόγου για την προμήθεια τελών αλληλογραφίας έτους 2022 συνολικού ποσού 4.900,00€ σε 

βάρος του ΚΑΕ 00-6221 . 

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της μελέτης της πράξης με 

τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της 

Χώρας».  

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες 

συντήρησης και κλάδευσης υψηλών δέντρων» του Δήμου Περάματος.     

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2023» του Δήμου Περάματος.  

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη Πρακτικών: α) Νο 1 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών, β) Νο 2 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού 

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

γάλακτος 7 ημερών για το προσωπικό του Δήμου Περάματος και για τα τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής του Δήμου Περάματος».  

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη Πρακτικών: α) Νο 1 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών, β) Νο 2 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, 

ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος».  

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας, Φανερής, 

Πλειοδοτικής και Προφορικής Δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καταστήματος 

(Αναψυκτήριο – Εστιατόριο) γνωστού ως «Πρόνοια», στο Δημοτικό Στάδιο Πρόνοιας.  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 



 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                               ΑΝAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

                                                                               

1. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ορ. Αντιδ.)                      1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

2. ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Ορ. Αντιδ.)  2. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

3. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ          3. ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              

5. ΤΡΑΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ                              

6. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)    

 

 

 

 


