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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για 
έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το 
νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που 
ιδιωτικοποιεί το νερό . 

30 

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 
ψηφίσματος σχετικά με το 
νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που 
ιδιωτικοποιεί το νερό. 
Παρών δηλώνει ο κ. Παντελεάκος 
Κωνσταντίνος.  

2 

Λήψη απόφασης για παράταση 
λειτουργίας του Περιβαλλοντικού 
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - 
Πειραιάς. 

31 

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 παράταση 
λειτουργίας του Περιβαλλοντικού 
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιάς 
κατά είκοσι (20) έτη. 
Απέχουν οι κ.κ. Τραπελά Μαρία και 
Καζάκου Μαργαρίτα.  

3 
Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Περάματος 
οικ. έτους 2023. 

32 

Εγκρίνει ομόφωνα τη 1η 
τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Περάματος 
οικ. έτους 2023.  
Παρών δηλώνουν οι κ.κ. Τραπελά 
Μαρία και Καζάκου Μαργαρίτα.  
 

4 
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού του Δήμου 
Περάματος, οικ. έτους 2023. 

33 

Εγκρίνει ομόφωνα τη 1η 
αναμόρφωση Προϋπολογισμού του 
Δήμου Περάματος, οικ. έτους 2023. 
Παρών δηλώνουν οι κ.κ. Τραπελά 
Μαρία και Καζάκου Μαργαρίτα. 
 



5 

Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης 
κατά δύο μήνες για την "Προμήθεια 
Φρέσκου γάλακτος 7 ημερών για το 
προσωπικό του Δήμου Περάματος 
και για τα τμήματα Προσχολικής 
Αγωγής του Δήμου Περάματος" 
μέχρι την εκτιμώμενη διάρκεια 
ολοκλήρωσης του τρέχοντος 
διαγωνισμού. 

34 

Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση 
σύμβασης κατά δύο μήνες για την 
"Προμήθεια Φρέσκου γάλακτος 7 
ημερών για το προσωπικό του Δήμου 
Περάματος και για τα τμήματα 
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 
Περάματος" μέχρι την εκτιμώμενη 
διάρκεια ολοκλήρωσης του τρέχοντος 
διαγωνισμού. 

6 
Έγκριση απολογισμού 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής οικονομικού έτους 2019. 

 
 

Αναβλήθηκε 

7 
Έγκριση απολογισμού 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής οικονομικού έτους 2020. 

 
 

Αναβλήθηκε 

8 
Έγκριση απολογισμού 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής οικονομικού έτους 2021. 

 
 

Αναβλήθηκε 

9 
Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 
καταβολής. 

35 
Αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 
καταβολής. 

10 
Έγκριση παράτασης εργασιών του 
έργου: "Κατασκευή οδού 
Αρεοπόλεως". 

36 

Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση 
εργασιών του έργου: "Κατασκευή 
οδού Αρεοπόλεως" κατά δύο (2) 
μήνες.  
Απέχει η κ. Καζάκου Μαργαρίτα.  

11 Λήψη απόφασης για αφαίρεση 
αδειών και θέσεων στη Κυριακάτικη 
Αγορά (Παζάρι Σχιστού) των 
δικαιούχων με υφιστάμενες άδειες 
πωλητών που συμμετείχαν στην 
κλήρωση στις 23/10/2020 λόγω 
παραιτήσεων και ανακλήσεων και 
διαδικασία προκήρυξης για την 
απόδοση των κενών θέσεων. 

 

 

 

37 

Αποφασίζει ομόφωνα την  αφαίρεση 
αδειών και θέσεων στη Κυριακάτικη 
Αγορά (Παζάρι Σχιστού) των 
δικαιούχων με υφιστάμενες άδειες 
πωλητών που συμμετείχαν στην 
κλήρωση στις 23/10/2020 λόγω 
παραιτήσεων και διαδικασία 
προκήρυξης για την απόδοση των 
κενών θέσεων, καθώς και τη μη 
ανάκληση άδειας από οφειλές και τη 
ρύθμιση αυτών.  
Απέχουν οι κ.κ. Τραπελά Μαρία και 
Καζάκου Μαργαρίτα.  

 
 

 
  

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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