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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
αποζημίωσης μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

2 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τον καθορισμό 
αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κων/νου και Παπανικολάου 
Σαράντου. Αποχή δηλώνουν οι κ.κ. Ελευθεράκη 
Κων/να, Βατίστας Βασίλειος, Ζύμαρη Αθηνά, 
Τραπελά Μαρία, Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 
Καζάκου Μαργαρίτα και Βασσάλος Μιχαήλ.  
 

2 

Λήψη απόφασης για καθορισμό του 
ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων 
κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία 
Δημοτικών Συμβούλων έτους 2023. 

3 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τον καθορισμό του 
ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας 
Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων 
έτους 2023, μειοψηφούντων των κ.κ. Βατίστα 
Βασίλειου, Ζύμαρη Αθηνάς και Τραπελά Μαρίας. 
  

3 

Καθορισμός τελών καθαριότητας - 
φωτισμού δημοτικού φόρου και 
τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 
2023. 

5 

Αποφασίζει ομόφωνα τον Καθορισμό τελών 
καθαριότητας - φωτισμού δημοτικού φόρου και 
τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2023. 

4 

Καθορισμός ειδικοτήτων 
εγκεκριμένων θέσεων έτους 2023 
για την πρόσληψη προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, με 
κάλυψη της δαπάνης από τους 
Κ.Α.Π. 

6 

Αποφασίζει ομόφωνα τον καθορισμό ειδικοτήτων 
εγκεκριμένων θέσεων έτους 2023 για την 
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, με 
κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. 

5 

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

7 

Εγκρίνει ομόφωνα τη τριμηνιαία έκθεση Δ' 
τριμήνου 2022 εκτέλεσης προϋπολογισμού και 
στοιχείων ισολογισμού του Δήμου. 

6 
Λήψη απόφασης σχετικά με τη 
Μετονομασία του γηπέδου 
Περάματος σε "Παντελής Αντωνίου". 

4 

Το συγκεκριμένο θέμα προηγήθηκε της 
συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης  
με αριθμό 3-4-5.   
Αποφασίζει ομόφωνα τη Μετονομασία του 
γηπέδου Περάματος σε "Παντελής Αντωνίου". 
 

7 

Λήψη απόφασης για ορισμό 
υπολόγου για τη διαχείριση 
τραπεζικών συναλλαγών και 
επιταγών για το έτος 2023. 

8 

Ορίζει ομόφωνα υπολόγο για τη διαχείριση 
τραπεζικών συναλλαγών και επιταγών για το έτος 
2023, την Προϊστάμενη Ταμειακής Υπηρεσίας κ. 
Λημναίου Θεοδώρα, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ.  
 
 



8 

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 2023. 

9 

Αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση γνωμοδοτικής 
επιτροπής ενστάσεων ενδιαφερομένων πωλητών 
της αξιολόγησης για τη χορήγηση αδειών σε 
βραχυχρόνιες αγορές (Κυριακάτικες αγορές - 
Εμποροπανηγύρεις - Αγορές ρακοσυλλεκτών) 
έτους 2023, με τους κάτωθι υπαλλήλους:  

1. Λημναίου Θεοδώρα.  
2. Δαφερέρα Όλγα.  
3. Γλατζή Κλεοπάτρα.  

9 

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 2023. 

10 

Αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση γνωμοδοτικής 
επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων 
για τη χορήγηση αδειών σε βραχυχρόνιες αγορές 
(Κυριακάτικες Αγορές - Εμποροπανηγύρεις - 
Αγορές Ρακοσυλλεκτών) έτους 2023, με τους 
κάτωθι υπαλλήλους:  

1. Δεντόπουλο Ιωάννη  
2. Βεργαδή Αθηνά  
3. Κουτσουφλάκης Κυριάκος 

Παρών δηλώνει η Δημοτική Σύμβουλος κ. 
Καζάκου Μαργαρίτα. 

10 

Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης 
και εκτέλεσης των διοικητικών 
πράξεων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του 
Δήμου Περάματος έτους 2023. 

11 

Συγκροτεί κατά πλειοψηφία επιτροπή σφράγισης 
και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου 
Περάματος έτους 2023, με τους κάτωθι 
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:  
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
-Γκλεζάκου Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  
-Ντίμερης Χριστόφορος.  
Τους υπαλλήλους του Δήμου κ.κ. Βεργαδή Αθηνά 
και Κουτσουφλάκη Κυριάκο, που θα οριστούν με 
απόφαση Δημάρχου, μειοψηφούντος της 
Δημοτικής Συμβούλου κ. Καζάκου Μαργαρίτας. 
 

11 

Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής για 
την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση 
κ.λ.π. κινητών πραγμάτων του 
Δήμου (άρθρο 9 Π.Δ. 270/81) για το 
έτος 2023. 

12 

Ορίζει κατά πλειοψηφία εκτιμητική επιτροπή για 
την εκποίηση εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. κινητών 
πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 9 Π.Δ. 270/81) για 
το έτος 2023, αποτελούμενή από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους κ.κ.:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Λαγουδάκης Αθανάσιος 
2. Κουλαλόγλου Ανδρέας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
1. Ντίμερης Χριστόφορος  
2. Γκλεζάκου Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά.  

Και τον υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. 
Μάρκο Ιωάννου, που θα οριστεί με απόφαση 
Δημάρχου, μειοψηφούντος της Δημοτικής 
Συμβούλου κ. Καζάκου Μαργαρίτας. 
 

12 

Ορισμός επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών για την εκποίηση 
εκμίσθωση μίσθωση κ.λ.π. 
πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/81) 
έτους 2023. 

13 

Ορίζει κατά πλειοψηφία επιτροπή διενέργειας 
δημοπρασιών για την εκποίηση εκμίσθωση 
μίσθωση κ.λ.π. πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 
270/81) έτους 2023,  αποτελούμενή από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:  



Πρόεδρος της επιτροπής ο Δήμαρχος κ. 
Λαγουδάκης Ιωάννης.  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Ντίμερης Χριστόφορος 
2. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
1. Λαγουδάκης Αθανάσιος 
2. Γκλεζάκου Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά, 

μειοψηφούντος της Δημοτικής 
Συμβούλου κ. Καζάκου Μαργαρίτας. 

13 

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση 
μέλους στην επιτροπή αξιολόγησης 
αιτήσεων δημοτών για παραχώρηση 
αναπηρικών θέσεων στάθμευσης. 

14 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αντικατάσταση 
μέλους στην επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων 
δημοτών για παραχώρηση αναπηρικών θέσεων 
στάθμευσης και ορίζει ως νέο μέλος τον Δημοτικό 
Σύμβουλο κ. Κόντζογλου Κων/νο, 
μειοψηφούντος της Δημοτικής Συμβούλου κ. 
Καζάκου Μαργαρίτας. 
 

14 

Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και 
καταμέτρησης εκποιούμενων 
ακινήτων του Δήμου (άρθρ.7 του 
Π.Δ. 270/81) έτους 2023. 

15 

Ορίζει κατά πλειοψηφία επιτροπή εκτίμησης και 
καταμέτρησης εκποιούμενων ακινήτων του 
Δήμου (άρθρ.7 του Π.Δ. 270/81) έτους 2023, 
αποτελούμενή από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
κ.κ.: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Κουλαλόγλου Ανδρέας (Πρόεδρος). 
2. Τερζής Θεόδωρος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
1. Γκλεζάκου Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά 
2. Λαγουδάκη Δανάη  

και τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. 
Τζιγκουνάκης Θέμης που θα οριστεί με απόφαση 
Δημάρχου, μειοψηφούντος της Δημοτικής 
Συμβούλου κ. Καζάκου Μαργαρίτας. 
 

15 

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών 
Συμβούλων και ενός (1) Τεχνικού 
υπαλλήλου για την επιτροπή 
παραλαβής και βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης εργασιών έργων αξίας 
κάτω των 5.869,00€ 

16 

Ορίζει κατά πλειοψηφία δύο (2) Δημοτικούς 
Συμβούλους και έναν (1) Τεχνικό υπάλληλο για 
την επιτροπή παραλαβής και βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης εργασιών έργων αξίας κάτω των 
5.869,00€ και συγκεκριμένα τους Δημοτικούς 
Συμβούλους κ.κ.:  
 Ντίμερης Χριστόφορος (Πρόεδρος), 
Βοϊδονικόλα Παναγιώτα και τον υπάλληλο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παπαθανασίου Δημήτριο, 
μειοψηφούντος της Δημοτικής Συμβούλου κ. 
Καζάκου Μαργαρίτας. 
 

 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Μουγιακάκου  Ελένη 

 
 

 


