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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Λήψη απόφασης για παραχώρηση 
δικαιώματος χρήσης του Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου στην Ε.Π.Σ. Πειραιά, 
έως την έναρξη αγωνιστικής 
περιόδου 2023-2024. 

63 

Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ως έκτακτο και κατέστη 
ομόφωνα τακτικό, 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.  
Αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση 
δικαιώματος χρήσης του Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου στην Ε.Π.Σ. Πειραιά, έως την 
έναρξη αγωνιστικής περιόδου 2023-2024. 

2 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β' 
τριμήνου 2022 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 

64 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη τριμηνιαία 
έκθεση Α' τριμήνου 2022 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου, μειοψηφούντων 
των κ.κ. Τραπελά Μαρία και Καζάκου 
Μαργαρίτα.  

3 
Έγκριση 4ης Τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράμματος 2022 του 
Δήμου Περάματος. 

65 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη 4η 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 
του Δήμου Περάματος, μειοψηφούντος της 
κ. Καζάκου Μαργαρίτας.  

4 
Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού Δήμου Περάματος 
οικ. έτους 2022. 

66 

 
Εγκρίνει ομόφωνα τη 4η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού Δήμου Περάματος οικ. 
έτους 2022. 
 

5 

Έγκριση Κατανομής Γ! Δόσης 2022 
ποσού 62.815,63 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από 
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 
έτους 2022. 

67 

Εγκρίνει ομόφωνα τη Κατανομή Γ! Δόσης 
2022 ποσού 62.815,63 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά  λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους έτους 2022. 

6 

Λήψη απόφασης για τη σύσταση 
γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου 
και αξιολόγησης των αιτήσεων για 
τη χορήγηση αδειών σε 
βραχυχρόνιες αγορές (Κυριακάτικες 
Αγορές - Εμποροπανηγύρεις - 
Αγορές ρακοσυλλεκτών) έτους 
2022. 

68 

Αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση 
γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και 
αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση 
αδειών σε βραχυχρόνιες αγορές 
(Κυριακάτικες Αγορές - Εμποροπανηγύρεις - 
Αγορές ρακοσυλλεκτών) έτους 2022, με 
τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου: 
Δεντόπουλος Ιωάννης, Βεργαδή Αθηνά και 
Μουρελάτου Ελένη. Απέχει η κ. Τραπελά 
Μαρία.  



7 

Λήψη απόφασης για τη σύσταση 
γνωμοδοτικής επιτροπής 
ενστάσεων ενδιαφερομένων 
πωλητών της αξιολόγησης για τη 
χορήγηση αδειών σε βραχυχρόνιες 
αγορές (Κυριακάτικες Αγορές - 
Εμποροπανηγύρεις - Αγορές 
ρακοσυλλεκτών ) έτους 2022. 

69 

Αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση 
γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων 
ενδιαφερομένων πωλητών της αξιολόγησης 
για τη χορήγηση αδειών σε βραχυχρόνιες 
αγορές (Κυριακάτικες Αγορές - 
Εμποροπανηγύρεις - Αγορές 
ρακοσυλλεκτών ) έτους 2022, με τους 
κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου: Λημναίου 
Θεοδώρα, Δαφερέρα Όλγα και Γλαντζή 
Κλεοπάτρα. Απέχει η κ. Τραπελά Μαρία. 

8 

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 
61/2022 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου για τη χορήγηση 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
δικαιούχους κατοίκους του Δήμου 
μας οι οποίοι βρίσκονται σε 
κατάσταση "ΕΝΔΕΙΑΣ". 

70 

Εγκρίνει ομόφωνα τη τροποποίηση της  με 
αρ. 61/2022 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου για τη χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους 
κατοίκους του Δήμου μας οι οποίοι 
βρίσκονται σε κατάσταση "ΕΝΔΕΙΑΣ".  
Απέχει η κ. Τραπελά Μαρία. 

9 

Λήψη απόφασης για την διακοπή 
φιλοξενίας παιδιών από τα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος, λαμβάνοντας υπόψη 
την παράγραφο 1.α., του άρθρου 4 
του Κανονισμού Λειτουργίας  (ΦΕΚ 
4249/Β/5-12-20217) και την με αρ. 
57/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Περάματος. 

71 

Αποφασίζει ομόφωνα την διακοπή 
φιλοξενίας παιδιών από τα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος, λαμβάνοντας υπόψη την 
παράγραφο 1.α., του άρθρου 4 του 
Κανονισμού Λειτουργίας  (ΦΕΚ 4249/Β/5-
12-20217) και την με αρ. 57/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Περάματος. 

 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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