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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 
163/2019 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό 
συντελεστών Δημοτικών Τελών - 
Δημοτικών Φόρων και Τ.Α.Π. για το έτος 
2020. 

20 

Εγκρίνει ομόφωνα τη τροποποίηση της με αρ. 
163/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών Δημοτικών 
Τελών - Δημοτικών Φόρων και Τ.Α.Π. για το έτος 
2020", μόνο ως προς σημείο Β «Απομείωση 
Δημοτικών Τελών για χώρους οικιακής χρήσης», το 
οποίο εσφαλμένα γράφτηκε και αφαιρείται. Το 
σημείο Β επαναδιατυπώνεται ορθώς ως εξής: 
«Παραμένει ως έχει και ισχύει η υπ’ αρ. 213/2018 
απόφαση του Δ.Σ. περί καθορισμού ποσοστού 
μείωσης κατά 50% των Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες 
του Δήμου και συγκεκριμένα όλων των 
νοικοκυριών ενταγμένων στο ΚΕΑ, με βάση τις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

2 

Έγκριση κατανομής Α΄ Δόσης 2020, 
ποσού 64.183,58€ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6711.0001 που αφορά λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων απο τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους 2020. 

21 

Εγκρίνει ομόφωνα την κατανομή Α΄ Δόσης 2020, 
ποσού 64.183,58€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 
που αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων απο 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2020. 

3 

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 
τροποποίησης - παράτασης της 
προγραμματικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Αττικής για το έργο: 
"Ανακατασκευή οδού Περικλέους" και 
εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την 
υπογραφή της. 

22 

Εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και τους όρους 
σχεδίου τροποποίησης - παράτασης της 
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια 
Αττικής για το έργο: "Ανακατασκευή οδού 
Περικλέους" και εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο κ. 
Λαγουδάκη Ιωάννη για την υπογραφή της. 
 

4 

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 
τροποποίησης - παράτασης της 
προγραμματικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Αττικής για το έργο: 
"Βελτίωση οδικού δικτύου" και 
εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την 
υπογραφή της. 

23 

Εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και τους όρους 
σχεδίου τροποποίησης - παράτασης της 
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια 
Αττικής για το έργο: "Βελτίωση οδικού δικτύου" και 
εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο κ. Λαγουδάκη Ιωάννη 
για την υπογραφή της. 
 

5 

Έγκριση υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης της πράξης: "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

24 

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης της πράξης: "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΤΣΔΑ)" στο 



ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΤΣΔΑ)" στο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αττική", 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 "Τεχνική 
Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)". 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αττική", ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 "Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)". Απέχουν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και 
Οικονομάκης Γεώργιος (οπότε δεν υπολογίζονται 
στη καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με την παρ. 10 
του Άρθρου 74 του Ν. 4555/2018).  

6 

Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών απο την 
μειοψηφία για την συμμετοχή τους στη 
σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις 
διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή ως 
πειθαρχικό όργανο. 

25 

Εκλέγονται τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
της μειοψηφίας κ.κ. Λαγουδάκος Ιωάννης και 
Ελευθεράκη Κωνσταντίνα.  
Εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Ψαρράς Σταύρος 
και Γραμματικόπουλος Θεόδωρος, για την 
συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις 
διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή ως πειθαρχικό 
όργανο. 

7 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ' 
τριμήνου 2019 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού. 

26 

Εγκρίνει ομόφωνα τη τριμηνιαία έκθεση Δ' 
τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού και 
στοιχείων ισολογισμού. Απέχουν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και 
Οικονομάκης Γεώργιος (οπότε δεν υπολογίζονται 
στη καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με την παρ. 10 
του Άρθρου 74 του Ν. 4555/2018).   

8 

Ορισμός νέου μέλους στο Δ.Σ. της 
πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
λόγω παραίτησης του κ. Χατζημανώλη 
Βαγγέλη. 

27 

Ορίζει ως νέο μέλος στο Δ.Σ. της πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής λόγω παραίτησης του κ. 
Χατζημανώλη Βαγγέλη, την κ. Φουντουλάκη 
Αντωνία.  

9 

Έγκριση διακοπής φιλοξενουμένων 
παιδιών απο τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
του Δήμου Περάματος (αποφ. Δ.Σ. 
57/18). 

28 

Εγκρίνει ομόφωνα τη διακοπή φιλοξενουμένων 
παιδιών απο τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 
του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
Περάματος (αποφ. Δ.Σ. 57/18). 

10 

Έγκριση προσωρινής διακοπής 
φιλοξενουμένων παιδιών από τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
Περάματος (αποφ. Δ.Σ. 57/18). 

29 

Εγκρίνει ομόφωνα την προσωρινή διακοπή για το 
μήνα Φεβρουάριο 2020 φιλοξενουμένων παιδιών 
από τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Περάματος 
(αποφ. Δ.Σ. 57/18). 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Μουγιακάκου  

Ελένη 
 

 
 


