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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Αίτημα Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής για πρόσθετη 
επιχορήγηση- δαπάνες μέτρων και 
υλικών υγειονομικής προστασίας 
και γενικότερων ενεργειών 
διαχείρισης της κατάστασης covid-
19 στα σχολεία. 
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Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ως έκτακτο και κατέστη με κατά 
πλειοψηφία απόφαση τακτικό, μειοψηφούντος 
του κ. Παπανικολάου Σαράντου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
74 παρ. 7 του Ν. 4555/18.   
Κάνει αποδεκτό κατά πλειοψηφία, 
μειοψηφούντος του κ. Παπανικολάου 
Σαράντου, το αίτημα της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής για πρόσθετη επιχορήγηση- 
δαπάνες μέτρων και υλικών υγειονομικής 
προστασίας και γενικότερων ενεργειών 
διαχείρισης της κατάστασης covid-19 στα 
σχολεία και εγκρίνει την πρόσθετη επιχορήγηση 
με το ποσό των 20.000€, σε βάρος του Κ.Α. 00-
6731.0001.  

2 

Αίτημα Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής για πρόσθετη 
επιχορήγηση- δαπάνες μέτρων και 
υλικών υγειονομικής προστασίας 
και γενικότερων ενεργειών 
διαχείρισης της κατάστασης covid-
19 στα σχολεία. 
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Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ως έκτακτο και κατέστη με κατά 
πλειοψηφία απόφαση τακτικό, μειοψηφούντος 
του κ. Παπανικολάου Σαράντου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
74 παρ. 7 του Ν. 4555/18.   
Κάνει αποδεκτό κατά πλειοψηφία, 
μειοψηφούντος του κ. Παπανικολάου 
Σαράντου, το αίτημα της Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής για πρόσθετη επιχορήγηση- 
δαπάνες μέτρων και υλικών υγειονομικής 
προστασίας και γενικότερων ενεργειών 
διαχείρισης της κατάστασης covid-19 στα 
σχολεία και εγκρίνει την πρόσθετη επιχορήγηση 
με το ποσό των 20.000€, σε βάρος του Κ.Α. 00-
6731.0001. 

3 

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 
50/2020 (ΑΔΑ: 604ΒΩΞΔ-ΚΘΣ) 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με τον κανονισμό 
λειτουργίας της Κυριακάτικης 
Αγοράς Σχιστού (Παζάρι) μετά το με 
αρ. πρωτ. 42547/11078-2020 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη τροποποίησης της 
με αρ. 50/2020 (ΑΔΑ: 604ΒΩΞΔ-ΚΘΣ) απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον 
κανονισμό λειτουργίας της Κυριακάτικης 
Αγοράς Σχιστού (Παζάρι) μετά το με αρ. πρωτ. 
42547/11078-2020 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής(εισερχόμενο πρωτ. 10520/3-8-2020), 



Διοίκησης Αττικής(εισερχόμενο 
πρωτ. 10520/3-8-2020). 

μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Κακαβίτσα Ιωάννη, Παντελεάκου Κων/νου, 
Παπανικολάου Σαράντου, Ψαρρά Σταύρου και 
Ελευθεράκη Κωνσταντίνας.  

4 

Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για 
την τοποθέτηση σε νέες θέσεις 
σύμφωνα με το διάγραμμα της Τ.Υ. 
του Δήμου δικαιούχων πωλητών με 
υφιστάμενες άδειες στην 
Κυριακάτικη αγορά (παζάρι 
σχιστού). 
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Ορίζει κατά πλειοψηφία επιτροπή κλήρωσης για 
την τοποθέτηση σε νέες θέσεις σύμφωνα με το 
διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου δικαιούχων 
πωλητών με υφιστάμενες άδειες στην 
Κυριακάτικη αγορά (παζάρι σχιστού), 
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Κακαβίτσα Ιωάννη, Παντελεάκου Κων/νου, 
Παπανικολάου Σαράντου, Ψαρρά Σταύρου, 
Ελευθεράκη Κωνσταντίνας, ως εξής:  
Η επιτροπή θα είναι 7 μελής και αποτελείται από 
5 εκπροσώπους της επιτροπής του Παζαριού και  
2 υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας  και 
συγκεκριμένα: 

1. Γκλεζάκου – Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά 
(Δημοτική σύμβουλος) 

2. Δρόσος Σπυρίδων(Πρόεδρος της 
Επιτροπής) 

3. Βρέντζος Πέτρος   
4. Δερμιτζάκης Γρηγόριος 
5. Χρήστου Παντελής    

Ως υπάλληλοι ορίζονται:   
1. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων 

Δεντόπουλος Ιωάννης 
2. Η αρμόδια υπάλληλος διαχείρισης του 

παζαριού Βεργαδή Αθηνά.   
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος, Ζύμαρη 
Αθηνά και Παρασκευόπουλος Γεώργιος(δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18).  

5 

Άρση ή μη ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης με τροποποίηση 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου στο Ο.Τ. που περικλείεται 
από τις οδούς Μεσσηνίας - 
Ανωνύμου Πεζοδρόμου - Πάροδος 
Μ. Κιουρί και Μ. Κιουρί στο Ν. 
Ικόνιο του Δήμου Περάματος, στο 
ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Σορανίδη 
Αναστασίου σε συμμόρφωση με την 
με αρ. Α3988/2014 δικαστική 
απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την άρση 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο 
Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Μεσσηνίας 
- Ανωνύμου Πεζοδρόμου - Πάροδος Μ. Κιουρί 
και Μ. Κιουρί στο Ν. Ικόνιο του Δήμου 
Περάματος, στο ακίνητο ιδιοκτησίας κ. 
Σορανίδη Αναστασίου σε συμμόρφωση με την 
με αρ. Α3988/2014 δικαστική απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου, Παπανικολάου 
Σαράντου, Ψαρρά Σταύρου.  Παρών δηλώνει ο 
κ. Κακαβίτσας Ιωάννης και απέχουν από τη 
διαδικασία οι κ.κ. Ελευθεράκη Κωνσταντίνα, 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος (δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

6 

Έγκριση σύναψης και όρων 
Προγραμματικής Σύμβασης με την 
Περιφέρεια Αττικής για το έργο: 
"Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και 
οδοποιίας σε περιοχές του Δήμου ", 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψη και τους 
όρους της Προγραμματικής Σύμβασης με την 
Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Έργα 
αποχέτευσης ακαθάρτων και οδοποιίας σε 
περιοχές του Δήμου ", εξουσιοδοτεί τον 



εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για 
την υπογραφή της και ορισμός 
εκπροσώπου του Δήμου μας με τον 
αναπληρωτή του στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησής του. 

Δήμαρχο κ. Λαγουδάκη Ιωάννη για την 
υπογραφή της και ορίζει εκπροσώπους του 
Δήμου τον κ. Ντίμερη Χριστόφορο με 
αναπληρωτή του τον κ. Κουλαλόγλου Ανδρέα 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησής του, 
μειοψηφούντων των κ.κ.  Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου, Παπανικολάου 
Σαράντου, Ψαρρά Σταύρου και Ελευθεράκη 
Κωνσταντίνας.  
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος, Ζύμαρη 
Αθηνά και Παρασκευόπουλος Γεώργιος(δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

7 

Έγκριση σύναψης και όρων της 
τροποποίησης - παράτασης της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Περάματος, για το έργο: 
"Εργασίες συντήρησης στο 6ο 
Δημοτικό Σχολείο και 1ο 
Νηπιαγωγείο Περάματος" και 
εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για 
την υπογραφή της 
προαναφερθείσας σύμβασης. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψη και τους 
όρους της τροποποίησης - παράτασης της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, 
για το έργο: "Εργασίες συντήρησης στο 6ο 
Δημοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο 
Περάματος", ως προς τη χρονική διάρκεια και 
την παράταση κατά δέκα(10)μήνες, ώστε να 
λήγει στις 11/05/2021 και εξουσιοδοτεί τον 
Δήμαρχο κ. Λαγουδάκη Ιωάννη για την 
υπογραφή της προαναφερθείσας σύμβασης, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου, Παπανικολάου 
Σαράντου και Ψαρρά Σταύρου.   
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος, Ζύμαρη 
Αθηνά και Παρασκευόπουλος Γεώργιος(δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

8 

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή 
του Δήμου στο Πρόγραμμα 
"Εναρμόνιση Οικογενειακής & 
επαγγελματικής ζωής", περιόδου 
2020-2021 και εξουσιοδότηση 
Νομίμου Εκπροσώπου του Δήμου 
Περάματος για την υπογραφή 
σχετικής σύμβασης. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την συμμετοχή 
του Δήμου στο Πρόγραμμα "Εναρμόνιση 
Οικογενειακής &amp; επαγγελματικής ζωής", 
περιόδου 2020-2021 και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο κ. Λαγουδάκη Ιωάννη ως Νόμιμο 
Εκπρόσωπο του Δήμου Περάματος για την 
υπογραφή σχετικής σύμβασης, μειοψηφούντων 
των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, Παντελεάκου 
Κωνσταντίνου, Παπανικολάου Σαράντου, 
Ψαρρά Σταύρου και Ελευθεράκη Κωνσταντίνας.  
Παρών δηλώνει ο κ. Κακαβίτσας Ιωάννης και 
απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος, Ζύμαρη 
Αθηνά και Παρασκευόπουλος Γεώργιος(δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

9 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β' 
τριμήνου 2020 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη τριμηνιαία έκθεση 
Β ' τριμήνου 2020 εκτέλεσης προϋπολογισμού 
και στοιχείων ισολογισμού του Δήμου, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου, Παπανικολάου 
Σαράντου, Ψαρρά Σταύρου και Ελευθεράκη 
Κωνσταντίνας.  
Παρών δηλώνουν οι κ.κ. Κακαβίτσας Ιωάννης, 



Γραμματικόπουλος Θεόδωρος και απέχουν από 
τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος, 
Οικονομάκης Γεώργιος, Ζύμαρη Αθηνά και 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος(δεν υπολογίζονται 
στην καταμέτρηση των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 
του Ν. 4555/18). 

10 
Έγκριση 4ης τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
οικ. έτους 2020. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 4η τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 
2020, μειοψηφούντος του κ. Παπανικολάου 
Σαράντου.  
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος και Ζύμαρη 
Αθηνά (δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

11 
Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 5η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 
μειοψηφούντος του κ. Παπανικολάου 
Σαράντου.  
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος και Ζύμαρη 
Αθηνά (δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

12 

Έγκριση κατανομής Γ! Δόσης 2020 
ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
πόρους έτους 2020. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατανομή Γ! 
Δόσης 2020 ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς πόρους έτους 2020,  
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου, Παπανικολάου 
Σαράντου και Ψαρρά Σταύρου. 
Παρών δηλώνει ο κ. Κακαβίτσας Ιωάννης και 
απέχει από τη διαδικασία ο κ. 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος (δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

13 

Επικαιροποίηση των με αρ. 
173/2018, 13/2019, 135/2019 
αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με τη 
χορήγηση έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης σε δικαιούχους 
κατοίκους του Δήμου μας οι οποίοι 
βρίσκονται σε κατάσταση 
"ΕΝΔΕΙΑΣ". 

92 

Επικαιροποιεί κατά πλειοψηφία τις με αρ. 
173/2018, 13/2019, 135/2019 αποφάσεις Δ.Σ. 
σχετικά με τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης σε δικαιούχους κατοίκους του Δήμου 
μας οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση 
"ΕΝΔΕΙΑΣ", μειοψηφούντων των κ.κ. 
Λαγουδάκου Ιωάννη, Παντελεάκου 
Κωνσταντίνου, Παπανικολάου Σαράντου, 
Ψαρρά Σταύρου και Ελευθεράκη Κωνσταντίνας.  
Απέχει από τη διαδικασία ο κ. 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος (δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 
του Ν. 4555/18). 

14 
Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
οικονομικής ενίσχυσης απόρων 
δημοτών (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑΣ). 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση 
οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών 
(Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑΣ), μειοψηφούντων των κ.κ. 
Λαγουδάκου Ιωάννη, Παντελεάκου 
Κωνσταντίνου, Παπανικολάου Σαράντου, 
Ψαρρά Σταύρου και Ελευθεράκη Κωνσταντίνας.  
Απέχει από τη διαδικασία ο κ. 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος (δεν υπολογίζεται 
στην καταμέτρηση των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 



του Ν. 4555/18). 
 

15 

Αντικατάσταση αναπληρωματικού 
μέλους στην επιτροπή παραλαβής 
υπηρεσιών έτους 2020, σύμφωνα 
με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 
4412/2016, λόγω μετάταξης 
υπαλλήλου. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την 
αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην 
επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 
4412/2016, λόγω μετάταξης υπαλλήλου και 
ορίζει ως αναπληρωματικός μέλος τον 
υπάλληλο του Δήμου κ. Δεντόπουλο Ιωάννη 
(ΔΕ1 Διοικητικού), μειοψηφούντων των κ.κ. 
Λαγουδάκου Ιωάννη, Παντελεάκου 
Κωνσταντίνου, Παπανικολάου Σαράντου, 
Ψαρρά Σταύρου και Ελευθεράκη Κωνσταντίνας.   
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος και Ζύμαρη 
Αθηνά (δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18).   

16 

Έγκριση πίνακα επιλογής βάσει 
μορίων εκπρόθεσμων αιτήσεων 
εγγραφής των φιλοξενουμένων 
παιδιών στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
(Άρθρο 4 παρ. 2 και Άρθρο 3 παρ. 5 
του Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και της 
αποφ. Δ.Σ. με αρ. 57/2018). 

95 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον πίνακα επιλογής 
βάσει μορίων εκπρόθεσμων αιτήσεων 
εγγραφής των φιλοξενουμένων παιδιών στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος (Άρθρο 4 παρ. 2 και Άρθρο 3 παρ. 5 
του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και της 
αποφ. Δ.Σ. με αρ. 57/2018), μειοψηφούντος του 
κ. Παπανικολάου Σαράντου.  
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος και Ζύμαρη 
Αθηνά (δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 
 

17 

Έγκριση 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. 57/2018 Δ.Σ.). 

96 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη διακοπή 
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.), 
μειοψηφούντος του κ. Παπανικολάου 
Σαράντου.  
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος και Ζύμαρη 
Αθηνά (δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 
 

18 

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.). 

97 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία 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.), 
μειοψηφούντος του κ. Παπανικολάου 
Σαράντου.  
Απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος και Ζύμαρη 
Αθηνά (δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 



των ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 
 

19 
Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη 
δένδρων (πεύκων) επί της 
Περικλέους και Κατσαντώνη 13". 

98 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την κοπή του ενός 
δέντρου και τον περιορισμό της κόμης του 
άλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου 
επί της Περικλέους και Κατσαντώνη 13, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου, Παπανικολάου 
Σαράντου, Ψαρρά Σταύρου και Ελευθεράκη 
Κωνσταντίνας.  
Παρών δηλώνει ο κ. Κακαβίτσας Ιωάννης και 
απέχουν από τη διαδικασία οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Οικονομάκης Γεώργιος, Ζύμαρη 
Αθηνά και Παρασκευόπουλος Γεώργιος (δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/18). 

 
 
 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Μουγιακάκου  Ελένη 

 
 

 


