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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Έγκριση παράτασης περαίωσης 
εργασιών του έργου: "Επείγουσες 
εργασίες καθιζήσεων, ρηγματώσεων 
και παραμορφώσεων στο χώρο 
στάθμευσης των λεωφορείων του 
ΟΑΣΑ στο δυτικό άκρο του Δήμου 
Περάματος". 

59 

Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση 
περαίωσης εργασιών του έργου: 
"Επείγουσες εργασίες καθιζήσεων, 
ρηγματώσεων και παραμορφώσεων στο 
χώρο στάθμευσης των λεοφορείων του 
ΟΑΣΑ στο δυτικό άκρο του Δήμου 
Περάματος", μέχρι 7 Οκτωβρίου 2020.   
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας,(οπότε δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018).  

2 

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή 
του Δήμου Περάματος σε σύστημα 
συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου 
ζωής (ΟΤΚΖ) για την περισυλλογή 
των εγκαταλειμμένων οχημάτων 
εντός των ορίων του Δήμου μας. 

60 

Αποφασίζει ομόφωνα τη συμμετοχή του 
Δήμου Περάματος σε σύστημα συλλογής 
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) για 
την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων 
οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 
μας. 
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας,(οπότε δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018). 

3 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου: 
"Εργασίες ανάπλασης οδού 
Νεωρίων". 

61 

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: "Εργασίες ανάπλασης οδού 
Νεωρίων". 
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας,(οπότε δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018). 

4 

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής 
επιλογής των φιλοξενούμενων 
παιδιών στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 5 του 

62 

Συγκροτεί ομόφωνα την ειδική επιτροπής 
επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών 
στα τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος σύμφωνα με το Άρθρο 
3 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας και 



Κανονισμού Λειτουργίας και τη με 
αρ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. 

τη με αρ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ., με τα 
εξής μέλη και τους αναπληρωτές τους:  
-Τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Παιδείας, προσχολικής αγωγής και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και νυν 
αρμόδια κ. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα με 
αναπληρωτή της τον εκάστοτε 
Αντιδήμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καζάκου Μαργαρίτα.   
-Την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής κ. Δικαστοπούλου 
Βαρβάρα με αναπληρώτρια της την 
Προϊσταμένη προσχολικής αγωγής κ. 
Νομικού Χρυσάνθη.  
-Τον  Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καρανικολάου 
Δημήτριο με αναπληρωτή του τον 
προϊστάμενο τμήματος προσόδων κ. 
Δεντόπουλο Ιωάννη.  
-Δύο (2) προϊστάμενες τμημάτων 
Προσχολικής Αγωγής τις κ.κ. Νομικού 
Χρυσάνθη και Μιχάλη Αικατερίνη, με 
αναπληρώτριες τους τις κ.κ. Κουτσουράκη 
Ελένη και Θεοτοκάτου Ευτέρπη.    
-Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους τους κ.κ. 
Βαμβουκάκη Μαρία, Κουλαλόγλου 
Ανδρέα με αναπληρωτές τους κ.κ. 
Γκλεζάκου Τριανταφυλλιά, Τερζή 
Θεόδωρο.   
-Στην επιτροπή να παρευρίσκεται η 
παιδίατρος της υπηρεσίας, προκειμένου 
να ελέγχει τις ιατρικές βεβαιώσεις και τον 
πλήρη εμβολιασμό των παιδιών ανάλογα 
με την ηλικία τους.  
-Ορίζεται η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής κ. Δικαστοπούλου 
Βαρβάρα για τη γραμματειακή 
υποστήριξη της εν λόγω επιτροπής με 
αναπληρώτριά της την προϊσταμένη κ. 
Κουτσουράκη Ελένη.  
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας,(οπότε δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018). 

5 

Σύσταση ειδικής επιτροπής 
επαναξιολόγησης για περιπτώσεις 
απαλλαγής καταβολής τροφείων ή 
επαναπροσδιορισμού αυτών στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος σύμφωνα με το 
Άρθρο 5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και τη με αρ. 57/2018 
απόφαση Δ.Σ. 

63 

Σύσταση ειδικής επιτροπής 
επαναξιολόγησης για περιπτώσεις 
απαλλαγής καταβολής τροφείων ή 
επαναπροσδιορισμού αυτών στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος σύμφωνα με το Άρθρο 5 του 
Κανονισμού Λειτουργίας και τη με αρ. 
57/2018 απόφαση Δ.Σ., 



με τα εξής μέλη και τους αναπληρωτές 
τους:   
-Τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Παιδείας, προσχολικής αγωγής και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και νυν 
αρμόδια κ. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα με 
αναπληρωτή της τον εκάστοτε 
Αντιδήμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καζάκου Μαργαρίτα.   
-Τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καρανικολάου 
Δημήτριο με αναπληρωτή του τον 
προϊστάμενο τμήματος προσόδων κ. 
Δεντόπουλο Ιωάννη.  
-Την Κοινωνική λειτουργό του Δήμου κ. 
Ντζελέπη Ιωάννα με αναπληρωτή της τον 
κ. Μανώλη Σωκράτη.  
-Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους τους κ.κ. 
Βαμβουκάκη Μαρία, Κουλαλόγλου 
Ανδρέα με αναπληρωτές τους κ.κ. 
Γκλεζάκου Τριανταφυλλιά, Τερζή 
Θεόδωρο.    
-Ορίζεται η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής κ. Δικαστοπούλου 
Βαρβάρα για τη γραμματειακή 
υποστήριξη της εν λόγω επιτροπής με 
αναπληρώτριά της την προϊσταμένη κ. 
Νομικού Χρυσάνθη. 
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας,(οπότε δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018). 

6 

Έγκριση διαγραφής 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. 57/2018 Δ.Σ.). 

64 

Εγκρίνει ομόφωνα τη διαγραφή 
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. 57/2018 
Δ.Σ.). 
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας,(οπότε δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018). 

7 

Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας από τον Δήμαρχο κ. 
Λαγουδάκη Ιωάννη μέχρι του ποσού 
των 160,00€ μηνιαίως ήτοι 
1.920,00€ ετησίως. 

65 

Εγκρίνει ομόφωνα τη χρήση υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας από τον Δήμαρχο κ. 
Λαγουδάκη Ιωάννη μέχρι του ποσού των 
160,00€ μηνιαίως ήτοι 1.920,00€ ετησίως. 
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας,(οπότε δεν υπολογίζεται 



στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018). 

8 

Λήψη απόφασης για την 
αποζημίωση πολίτη για πρόκληση 
βλάβης στο ΙΧΕ αυτοκίνητό του, με 
την με αρ. πρωτ. 5445/7-4-2020 
αίτησή του. 

66 

Αποφασίζει ομόφωνα τη μη αποζημίωση 
πολίτη για πρόκληση βλάβης στο ΙΧΕ 
αυτοκίνητό του, με την με αρ. πρωτ. 
5445/7-4-2020 αίτησή του, σύμφωνα με 
το έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου.   
Οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και Ζύμαρη 
Αθηνά απέχουν από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας και η κ. Βατίστα Χρυσούλα 
δηλώνει παρών (οπότε δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση ψήφων, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του Άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018). 
 

 
 

 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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