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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ' 
τριμήνου 2021 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 

4 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 
τριμηνιαία έκθεση Δ' τριμήνου 2021 
εκτέλεσης προϋπολογισμού και 
στοιχείων ισολογισμού του Δήμου, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Βατίστα 
Βασίλειο, Ζύμαρη Αθηνά και Τραπελά 
Μαρία.  

2 

Καθορισμός τελών καθαριότητας - 
φωτισμού, δημοτικού φόρου και 
τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 
2022. 

5 

Καθορίζει ομόφωνα τα τέλη 
καθαριότητας - φωτισμού, δημοτικού 
φόρου και τέλους ακίνητης 
περιουσίας έτους 2022. 
Μειοψηφούν οι κ.κ. Βατίστας 
Βασίλειος, Ζύμαρη Αθηνά και 
Τραπελά Μαρία (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν. 
4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε 
η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και 
σύμφωνα με τη με αρ. 117/90814/19-12-
2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, οι ψήφοι που αντιτίθενται 
μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση 
χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ 
κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, 
όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, 
άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για 
τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που 
απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση). 
Λευκό Δηλώνουν οι κ.κ. Λαγουδάκος 
Ιωάννης, Παντελεάκος Κωνσταντίνος 
και Παρασκευόπουλος Γεώργιος (δεν 
υπολογίζεται στην καταμέτρηση ψήφων 
– παρ. 10 του άρθρ. 74 του Ν. 4555/18) .  

3 
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 
του Δήμου Περάματος, οικονομικού 
έτους 2022. 

6 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Περάματος, 
οικονομικού έτους 2022, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Βατίστα 
Βασίλειο, Ζύμαρη Αθηνά και Τραπελά 
Μαρία.  



Οι κ.κ. Λαγουδάκος Ιωάννης και 
Παντελεάκος Κων/νος ψηφίζουν 
θετικά μόνο για τα τρέχοντα έργα που 
έχουν ξεκινήσει και το κεφάλαιο 
μελέτες. Δεν ψηφίζουν τα καινούργια 
έργα μέχρι να εγκριθεί ο τρόπος που 
θα γίνουν.  

4 

Έγκριση κατανομής Α! Δόσης 2022, 
ποσού 63.294,91 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από 
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 
έτους 2022. 

7 

Εγκρίνει ομόφωνα την κατανομή Α! 
Δόσης 2022, ποσού 63.294,91 ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001 που 
αφορά λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους έτους 2022. 

5 

Λήψη απόφασης για εντολή 
εγκατάστασης στεγάστρων στα 
πλαίσια της προμήθειας με τίτλο 
"Προμήθεια και τοποθέτηση 
στεγάστρων στάσεων λεωφορείων 
Δήμου Περάματος. 

8 

Αποφασίζει ομόφωνα την εντολή 
εγκατάστασης στεγάστρων στα 
πλαίσια της προμήθειας με τίτλο 
"Προμήθεια και τοποθέτηση 
στεγάστρων στάσεων λεωφορείων 
Δήμου Περάματος. 

 
 
 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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