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1 
Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2021. 
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Εγκρίνει ομόφωνα την 4η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2021. Παρών δηλώνουν οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος και Τραπελά Μαρία (δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 
4555/2018).  

2 

Λήψη απόφασης χορήγησης έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους 
κατοίκους του Δήμου μας οι οποίοι 
βρίσκονται σε κατάσταση "ΕΝΔΕΙΑΣ" 
ομάδας Λ. 
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Αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
δικαιούχους κατοίκους του Δήμου μας οι 
οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση 
"ΕΝΔΕΙΑΣ" ομάδας Λ. 

3 
Λήψη απόφασης για έγκριση - 
ανανέωση ή μη, αναπηρικών θέσεων 
στάθμευσης. 

74 
Αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση - 
ανανέωση ή μη, αναπηρικών θέσεων 
στάθμευσης. 

4 

Λήψη απόφασης για την καταγγελία της 
συμβάσεως χρησιδανείου εν μέρει που 
έχει συναφθεί με την Αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με την 
επωνυμία "Μουσείο Ναυτικής 
Παράδοσης", καθώς επίσης και 
άσκησης αγωγής για την απόδοση της 
χρήσης του ακινήτου στο Δήμο 
Περάματος και δικαστικής διεκδίκησης 
οποιασδήποτε υπάρχουσας απαίτησης 
για αποζημίωση. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την 
καταγγελία της συμβάσεως 
χρησιδανείου εν μέρει που έχει 
συναφθεί με την Αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία 
"Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης", καθώς 
επίσης και άσκησης αγωγής για την 
απόδοση της χρήσης του ακινήτου στο 
Δήμο Περάματος και δικαστικής 
διεκδίκησης οποιασδήποτε υπάρχουσας 
απαίτησης για αποζημίωση, 
μειοψηφούντων των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παπανικολάου Σαράντου, Παντελεάκου 
Κων/νου και Γραμματικόπουλου 
Θεόδωρου. Απέχουν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος και 
Τραπελά Μαρία (δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 
του Ν. 4555/2018). 
 

5 

Έγκριση αποδοχής συμπληρωματικής 
κατανομής προς κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών και κατά προτεραιότητα προς 
κάλυψη δαπανών θέρμανσης των 
σχολείων πρωτοβάθμιας και 
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Το θέμα προηγήθηκε της συζήτησης του 
θέματος της ημερήσιας διάταξης με 
αριθμό 4.  
Εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή 
συμπληρωματικής κατανομής προς 



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσού 
15.823,73 ευρώ από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς πόρους έτους 2021. 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ποσού 15.823,73 ευρώ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 
2021. 

6 

Έγκριση κατανομής Δ! Δόσης 2021 
ποσού 63.294,91 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους 
έτους 2021. 
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Το θέμα προηγήθηκε της συζήτησης του 
θέματος της ημερήσιας διάταξης με 
αριθμό 4.  
Εγκρίνει ομόφωνα την κατανομή Δ! 
Δόσης 2021 ποσού 63.294,91 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους 
έτους 2021. 
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