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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Λήψη απόφασης για διεκδίκηση από 
το Υπουργείο Παιδείας για τη 
δημιουργία τμημάτων ένταξης στα 
σχολεία της πόλης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

17 

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. 4555/2018.  
Αποφασίζει ομόφωνα τη διεκδίκηση από το 
Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία τμημάτων 
ένταξης στα σχολεία της πόλης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

2 Συζήτηση και λήψη απόφασης για 
έκδοση δύο (2) ψηφισμάτων. 18 

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. 4555/2018.  
Αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση δύο (2) 
ψηφισμάτων. 

3 

Λήψη σύμφωνης γνώμης του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
καθορισμό εξόδων κηδείας Δημόσια 
Δαπάνη για τον πρώην Δήμαρχο 
Περάματος κ. Παντελή Ζουμπούλη. 

19 

Εγκρίνει ομόφωνα την κάλυψη του ποσού των 
3.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των εξόδων 
κηδείας - δημοσία δαπάνη για τον πρώην 
Δήμαρχο Περάματος κ. Παντελή Ζουμπούλη. 

4 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του 
Δήμου Περάματος οικον. έτους 2023. 20 

Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου Περάματος οικον. έτους 2023, 
μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 
Λαγουδάκου Ιωάννη, Γραμματικόπουλου 
Θεόδωρου, Παπανικολάου Σαράντου, 
Ελευθεράκη Κωνσταντίνας, Βατίστα Βασίλειου, 
Ζύμαρη Αθηνάς, Τραπελά Μαρίας, 
Παρασκευόπουλου Γεώργιου και Βασσάλου 
Μιχαήλ.  

5 

Έγκριση αποδοχής Α! κατανομής 2023 
ποσού 94.223,45 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

21 

Εγκρίνει ομόφωνα την  αποδοχή Α! κατανομής 
2023 ποσού 94.223,45 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6711.0001 που αφορά λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους. 

6 

Λήψη απόφασης για παραγραφή 
ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων για το ο.ε. 2023, 
σχετικό έγγραφο Υπουργείου 
Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 
64967/06.10.2020. 

22 

Αποφασίζει ομόφωνα την παραγραφή 
ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για 
το ο.ε. 2023, σχετικό έγγραφο Υπουργείου 
Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 64967/06.10.2020. 



7 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: 
"Εργασίες διαμόρφωσης 
κοινόχρηστου χώρου πρώην 
αφετηρίας λεωφορείων ΟΑΣΑ". 

23 

Εγκρίνει ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: 
"Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου 
πρώην αφετηρίας λεωφορείων ΟΑΣΑ". 

8 
Έγκριση παράτασης της διάρκειας της 
σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο 
"Προμήθεια Τζαμιών". 

24 
Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση κατά 
τέσσερις(4) μήνες της διάρκειας της σύμβασης 
για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια Τζαμιών". 

9 

Έγκριση παράτασης της διάρκειας της 
σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας 
με τίτλο "Υπηρεσίες συμβούλου για 
την υποστήριξη στην κατάρτιση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
περιόδου 2020-2024. 

25 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση κατά 
έξι(6) εβδομάδες, της διάρκειας της σύμβασης για 
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσίες 
συμβούλου για την υποστήριξη στην κατάρτιση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 
2020-2024, μειοψηφούντων των κ.κ. Βατίστα 
Βασίλειου , Ζύμαρη Αθηνάς και Τραπελά Μαρίας.  

10 

Εισήγηση περί διαγραφής ή μη, 
βεβαιωμένης οφειλής που αφορά την 
κ. Θωμαΐδου Ελένη με ΑΦΜ 
045228801 σχετικά με οφειλές Δ.Τ., 
Δ.Φ. και ΤΑΠ τα έτη από 2007 ως και 
2011 που αφορούν την εταιρεία 
ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 
094354490. 

26 

Εγκρίνει ομόφωνα τη διαγραφή, βεβαιωμένης 
οφειλής που αφορά την κ. Θωμαΐδου Ελένη με 
ΑΦΜ 045228801 σχετικά με οφειλές Δ.Τ., Δ.Φ. και 
ΤΑΠ τα έτη από 2007 ως και 2011 που αφορούν 
την εταιρεία ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 
094354490. 

 
 

  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Μουγιακάκου  

Ελένη 
 

 
 


