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1 
Λήψη απόφασης για ανανέωση - 
παράταση συμβάσεων εργαζομένων του 
κέντρου κοινότητας Δήμου Περάματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα την ανανέωση-
παράταση των  δύο (2) συμβάσεων του 
προσωπικού που απασχολείται με σχέση 
εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ειδικότητας Τ.Ε Κοινωνικών 
Λειτουργών στα πλαίσια της Πράξης 
«Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Περάματος» με 
κωδικό ΟΠΣ 5002576 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική 2014-2020», για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι 
τη λήξη του Προγράμματος, ήτοι από 
01/12/2020 έως 30/11/2021.  
 

2 

Λήψη απόφασης α) για αγορά του 
οικοπέδου στο Ο.Τ. 30 οικ. 28 σύμφωνα 
με την με αρ. 69/2020 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω1ΣΝΩΞΔ-
ΑΝΓ) και β) την αποδοχή προσφοράς του 
ιδιοκτήτη. 
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Αποφασίζει ομόφωνα α) την αγορά του 
οικοπέδου στο Ο.Τ. 30 οικ. 28 σύμφωνα με 
την με αρ. 69/2020 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω1ΣΝΩΞΔ-ΑΝΓ) και β) 
αποδέχεται την οικονομική προσφορά των 
30.000,00€ του ιδιοκτήτη ως τιμή πώλησης 
και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. 
Λαγουδάκη Ιωάννη για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
 

3 

Λήψη απόφασης περί μείωσης 
μισθώματος στο κυλικείο του Δημαρχείου 
για το μήνα Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 
2020. 
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Εγκρίνει ομόφωνα  την απαλλαγή από το 
30% του συνολικού μισθώματος, της 
μισθώτριας του κυλικείου του Δημαρχείου 
κ. Παραθύρας Ασπασίας, για το μήνα 
Οκτώβριο του 2020.  
   Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
του 2020, θα ισχύσει ότι έκπτωση 
προβλεφθεί για τις πληττόμενες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τον εκάστοτε 
προσδιορισμό των αποφάσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών, με την 
προϋπόθεση να εντάσσεται ο ΚΑΔ της 
επιχείρησης της κ. Παραθύρας Ασπασίας 
και με την επιφύλαξη τυχόν έκτακτης νέας 
νομοθεσίας σχετικά με τον covid-19. 
 



4 
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ' τριμήνου 
2020 εκτέλεσης προϋπολογισμού και 
στοιχείων ισολογισμού του Δήμου. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη τριμηνιαία 
έκθεση Γ' τριμήνου 2020 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου, μειοψηφούντων 
των κ.κ. Βατίστα Βασίλειου, Οικονομάκη 
Γεώργιου και Ζύμαρη Αθηνάς.  
 

5 

Έγκριση του από 23/10/2020 πρακτικού 
δημόσιας κλήρωσης για την 
επανατοποθέτηση 161 (4) τετράμετρων 
θέσεων υφιστάμενων αδειών πωλητών με 
ισχύ ως την συνταξιοδότηση τους στην 
Κυριακάτικη αγορά (παζάρι Σχιστού) που 
διενεργήθηκε από την επιτροπή της με αρ. 
83/2020 ΑΔΑ 6ΠΦΖΩΞΔ-Δ1Δ απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των 
(5) 8μέτρων σταθερών θέσεων για 
καντίνες. 
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Εγκρίνει ομόφωνα το από 23/10/2020 
πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για την 
επανατοποθέτηση 161 (4) τετράμετρων 
θέσεων υφιστάμενων αδειών πωλητών με 
ισχύ ως την συνταξιοδότηση τους στην 
Κυριακάτικη αγορά (παζάρι Σχιστού) που 
διενεργήθηκε από την επιτροπή της με αρ. 
83/2020 ΑΔΑ 6ΠΦΖΩΞΔ-Δ1Δ απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των (5) 
8μέτρων σταθερών θέσεων για καντίνες.. 

 
  

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 
Μουγιακάκου  Ελένη 

 
 

 


