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Λήψη απόφασης περί αναλογικής 
χρέωσης τέλους χρήσης κοινοχρήστου 
χώρου σε επιχειρήσεις ΚΥΕ για 
τραπεζοκαθίσματα, καθώς και για τις 
άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την 
Κυριακάτικη αγορά (Παζάρι Σχιστού) 
για το έτος 2021. 

25 

Αποφασίζει ομόφωνα:  
-Την αναλογική χρέωση τέλους χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου για τις επιχειρήσεις ΚΥΕ 
(Τραπεζοκαθίσματα), διότι σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 
171), επιχειρήσεις που διακόπτουν ή 
περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, 
λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν 
χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, 
μπορεί να απαλλάσσονται από τα 
αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα 
που ισχύουν οι περιορισμοί, καθώς και 
-την αναλογική χρέωση τέλους χρήσης για τις 
άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την 
Κυριακάτικη Αγορά (Παζάρι Σχιστού) για το 
έτος 2021,  
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθ. 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α’) 
η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 
του Ν. 4683/20). 
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Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α' 
τριμήνου 2021 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία 
έκθεση Α' τριμήνου 2021 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού 
του Δήμου, μειοψηφούντων των κ.κ. Βατίστα 
Βασίλειου και Οικονομάκη Γεώργιου.  
 

3 
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
του Δήμου Περάματος και έγκριση του 
κανονισμού λειτουργίας της.  
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Α) Εγκρίνει ομόφωνα τη συγκρότηση της 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου 
Περάματος και ορίζει ως μέλη της τους 
κάτωθι:  
-Την αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Γκλεζάκου 
Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά, ως ΠΡΟΕΔΡΟ.  
-Την δημοτική σύμβουλο κ. Βατίστα 
Χρυσούλα  από τις λοιπές παρατάξεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
-Την υπάλληλο του τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής, Προστασίας και προαγωγής 



υγείας, Πρόνοιας και ισότητας κ. Ντζελέπη 
Ιωάννα, κλάδου ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών.  
-Την κ. Περπερίδη Θάλεια ως εκπρόσωπο της 
Ένωσης Γονέων του Δήμου.  
-Την κ. Γουνελά Γιαννούλα ως εκπρόσωπο 
του επαγγελματικού/ εμπορικού συλλόγου 
Περάματος.  
-Την κ. Μπριλάκη Άννα ως εκπρόσωπος από 
την  Ένωση Γυναικών Ελλάδος.  
- Τους εμπειρογνώμονες δημότες κ.κ. 
Αντωνοπούλου Μίνα και Σταυρίδης 
Τρύφωνας.   
Β) Εγκρίνει ομόφωνα τον κανονισμό 
λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας. Παρών δηλώνουν οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος και Οικονομάκης Γεώργιος (δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018). 
 
 

4 

Αίτημα του Δήμου Περάματος για 
παραχώρηση των με αρ. 36 και 26 
οικοπέδων του Ο.Τ. 30, από τη 
Διεύθυνση καταπολέμησης της 
φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

28 

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή αιτήματος 
του Δήμου Περάματος για παραχώρηση των 
με αρ. 36 και 26 οικοπέδων του Ο.Τ. 30, από 
τη Διεύθυνση καταπολέμησης της φτώχειας 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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Επικαιροποίηση των με αρ. 92/2020 και 
93/2020 αποφάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
δικαιούχους κατοίκους του Δήμου μας, 
οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση 
"ΕΝΔΕΙΑΣ". 

29 

Εγκρίνει ομόφωνα την επικαιροποίηση των με 
αρ. 92/2020 και 93/2020 αποφάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη 
χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
δικαιούχους κατοίκους του Δήμου μας, οι 
οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση "ΕΝΔΕΙΑΣ". 
Από την απόφαση 92/2020 αρ. πρωτ. 
15083/27-10-2020, που αφορά την απόφαση 
173/2018, θα εξαιρεθεί η δικαιούχος με 
αριθμό αίτησης 6988/6597/25-04-2018 με τα 
αρχικά Φ.Ρ. λόγω του ότι δεν υφίσταται πλέον 
η συγκεκριμένη ανάγκη και από την απόφαση 
135/2019, η δικαιούχος με αριθμό αίτησης: 
15501/10418/14-08-2019, με αρχικά Κ.Μ. 
λόγω του ότι δεν είναι πλέον κάτοικος 
Περάματος. 
 

6 

Έγκριση διακοπής φιλοξενουμένων 
παιδιών από τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.α. του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
του Δήμου Περάματος (Αποφ. 57/2018 
Δ.Σ.). 
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Εγκρίνει ομόφωνα τη διακοπή 
φιλοξενουμένου παιδιού από τμήμα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.α. του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του 
Δήμου Περάματος (Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.). 

7 

Έγκριση ή μη για κοπή ή αυστηρή 
καρατόμηση οχτώ (8) δέντρων στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Περάματος, 
μετά από την διενέργεια αυτοψιών της 
Γεωπόνου του Δήμου. 
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Εγκρίνει ομόφωνα την κοπή ή αυστηρή 
καρατόμηση οχτώ (8) δέντρων στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Περάματος, μετά από την 
διενέργεια αυτοψιών της Γεωπόνου του 
Δήμου. 
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Έγκριση ή μη για κοπή ή αυστηρή 
καρατόμηση δέκα (10) δέντρων στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Περάματος, 
μετά από την διενέργεια αυτοψιών της 
Γεωπόνου του Δήμου. 
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Εγκρίνει ομόφωνα την κοπή ή αυστηρή 
καρατόμηση δέκα (10) δέντρων στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Περάματος, μετά 
από την διενέργεια αυτοψιών της Γεωπόνου 
του Δήμου. 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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