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Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 

ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1. Ζγκριςθ 2θσ Αναμόρφωςθσ 
Προχπολογιςμοφ του Διμου 
οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

86 Εγκρίνει ομόφωνα τθ  2θ 
Αναμόρφωςθ Προχπολογιςμοφ του 
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.  

2. Συγκρότθςθ ειδικισ επιτροπισ 
επιλογισ για τθ κατάρτιςθ πίνακα 
ειςαγωγισ, βάςει μορίων, των 
φιλοξενουμζνων παιδιϊν ςτα 
τμιματα προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ(Άρκρο 3 παρ. 5 
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, απόφ. 
57/2018  Δ.Σ.). 

87 Συγκροτεί ομόφωνα ειδικι επιτροπι 
επιλογισ για τθ κατάρτιςθ πίνακα 
ειςαγωγισ, βάςει μορίων, των 
φιλοξενουμζνων παιδιϊν ςτα 
τμιματα προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ(Άρκρο 3 παρ. 5 
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, απόφ. 
57/2018  Δ.Σ.) με τα εξισ μζλθ και 
τουσ αναπλθρωτζσ τουσ:  
-Τον εκάςτοτε αρμόδιο αντιδιμαρχο 
Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & 
Νεολαίασ & προςχολικισ αγωγισ και 
νυν αρμοδία κ. Καηάκου Μαργαρίτα 
με αναπλθρωτι τθσ τον εκάςτοτε 
Αντιδιμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καραγιαννάκθ Παναγιϊτθ. 
-Τθν Προϊςτάμενθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Προςχολικισ Αγωγισ κ. 
Δικαςτοποφλου Βαρβάρα με 
αναπλθρϊτρια τθσ τθν Προϊςταμζνθ 
προςχολικισ αγωγισ κ. Νομικοφ 
Χρυςάνκθ.  
-Τθν  Προϊςτάμενθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κ. Σαλπζα 
Κυριακι με αναπλθρϊτρια τθσ τθν 
προϊςτάμενθ τμιματοσ προςόδων κ. 
Γκλεηάκου Σταυροφλα.  
-Δφο (2) προϊςτάμενεσ τμθμάτων 
Προςχολικισ Αγωγισ τισ κ.κ. Νομικοφ 
Χρυςάνκθ και Μιχάλθ Αικατερίνθ, με 
αναπλθρϊτριεσ τουσ τισ κ.κ. 
Κουτςουράκθ Ελζνθ και Θεοτοκάτου 
Ευτζρπθ.    
-Δφο (2) Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ 
τουσ  κ.κ. Σταυρίδθ Τρφφωνα, 
Μαρμαρίδθ Κων/νο με αναπλθρωτζσ 
τουσ κ.κ. Παραςκευόπουλο Γεϊργιο, 
Καρνάκθ Βαςίλειο.   
-Στθν επιτροπι να παρευρίςκεται θ 



παιδίατροσ τθσ υπθρεςίασ, 
προκειμζνου να ελζγχει τισ ιατρικζσ 
βεβαιϊςεισ και τον πλιρθ 
εμβολιαςμό των παιδιϊν ανάλογα με 
τθν θλικία τουσ.  
-Ορίηεται θ κ. Μανωλά Δζςποινα 
διοικθτικι υπάλλθλοσ για τθ 
γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ εν 
λόγω επιτροπισ.  

3. Σφςταςθ ειδικισ επιτροπισ 
επαναξιολόγθςθσ για περιπτϊςεισ 
απαλλαγισ καταβολισ τροφείων ι 
πικανι μείωςθ αυτϊν ςτα τμιματα 
προςχολικισ αγωγισ του Διμου 
Περάματοσ ( Άρκρο 5 του 
Κανονιςμοφ, απόφ. 57/2018  Δ.Σ.). 

88 Συςτινει ομόφωνα  ειδικι επιτροπι 
επαναξιολόγθςθσ για περιπτϊςεισ 
απαλλαγισ καταβολισ τροφείων ι 
πικανι μείωςθ αυτϊν ςτα τμιματα 
προςχολικισ αγωγισ του Διμου 
Περάματοσ ( Άρκρο 5 του 
Κανονιςμοφ, απόφ. 57/2018  Δ.Σ.) με 
τα εξισ μζλθ και τουσ αναπλθρωτζσ 
τουσ:  
- Τον εκάςτοτε αρμόδιο αντιδιμαρχο 
Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & 
Νεολαίασ & προςχολικισ αγωγισ και 
νυν αρμοδία κ. Καηάκου Μαργαρίτα 
με αναπλθρωτι τθσ τον εκάςτοτε 
Αντιδιμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καραγιαννάκθ Παναγιϊτθ. 
-Τθν  Προϊςτάμενθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κ. Σαλπζα 
Κυριακι με αναπλθρϊτρια τθσ τθν 
προϊςτάμενθ τμιματοσ προςόδων κ. 
Γκλεηάκου Σταυροφλα.  
-Τθν Κοινωνικι λειτουργό του Διμου 
κ. Ντηελζπθ Ιωάννα με αναπλθρωτι 
τθσ τον κ. Μανϊλθ Σωκράτθ.  
-Δφο (2) Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ 
τουσ κ.κ. Σταυρίδθ Τρφφωνα, 
Μαρμαρίδθ Κων/νο με αναπλθρωτζσ 
τουσ κ.κ. Παραςκευόπουλο Γεϊργιο, 
Καρνάκθ Βαςίλειο.   
 -Ορίηεται θ κ. Μανωλά Δζςποινα 
διοικθτικι υπάλλθλοσ για τθ 
γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ εν 
λόγω επιτροπισ.  

4. Λιψθ απόφαςθσ για τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Α' 
τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017. 

89 Αποφαςίηει ομόφωνα τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του 
Α' τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017.  

5. Λιψθ απόφαςθσ για τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Β' 
τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017. 

90 Αποφαςίηει ομόφωνα τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του 
Β' τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017.  
 



6. Λιψθ απόφαςθσ για τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Γ' 
τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017. 

91 Αποφαςίηει ομόφωνα τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Γ' 
τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017.  

7. Λιψθ απόφαςθσ για τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Δ' 
τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017. 

92 Αποφαςίηει ομόφωνα τθ χοριγθςθ 
άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του 
Δ' τμιματοσ προςχολικισ αγωγισ του 
Διμου Περάματοσ, ςφμφωνα με το 
ΠΔ 99/2017 και τθν ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 
26/34200/11-10-2017.  

8. Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενουμζνων 
παιδιϊν από τα τμιματα προςχολικισ 
αγωγισ του Διμου Περάματοσ( 
Άρκρο 4 παρ. 1 του Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ,  57/2018  Δ.Σ.). 

93 Α) Ομόφωνα εγκρίνει τθ διακοπι- 
διαγραφι των φιλοξενοφμενων 
παιδιϊν κατά αφξοντα αρικμό από 
ζνα (1) ζωσ δζκα (10)  που φοιτοφν 
ςτα αντίςτοιχα τμιματα προςχολικισ 
αγωγισ του Διμου και για τθν 
αντίςτοιχθ για κάκε ζνα θμερομθνία 
διαγραφισ του. 
 Β) Κατά πλειοψθφία, εγκρίνει τθ 
διαγραφι του φιλοξενουμζνου 
παιδιοφ κατά αφξοντα αρικμό ζντεκα 
(11) που φοιτά ςτο Βϋ τμιμα 
προςχολικισ αγωγισ του Διμου από 
1θ Ιουλίου 2018, απζχοντοσ του κ. 
Κάκαρθ Φίλιππου.  

9. Ζγκριςθ μελζτθσ εφαρμογισ 
οδοποιίασ για το ζργο: ¨Καταςκευι 
οδοφ Αρεοπόλεωσ". 

94 Εγκρίνει κατά πλειοψθφία τθ μελζτθ 
εφαρμογισ οδοποιίασ για το ζργο: 
¨Καταςκευι οδοφ Αρεοπόλεωσ", 
απζχοντοσ του κ. Κοφρτθ Δθμιτριου.   

10. Συμμετοχι του Διμου Περάματοσ ςτο 
πρόγραμμα μακθτείασ του ΕΠΑΛ 
Περάματοσ. 

95 Αποφαςίηει ομόφωνα τθ ςυμμετοχι 
του Διμου Περάματοσ ςτο 
πρόγραμμα μακθτείασ του ΕΠΑΛ 
Περάματοσ.       

 
 

  
Η Πρόεδροσ του Δ.. 

 
Αυτιά-Κατςιμπρή 

Παγώνα 
 

 
 


