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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
λειτουργίας δομής παροχής 
βασικών αγαθών: "Κοινωνικό 
Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου" 
Δήμου Περάματος. 

85 

Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο και 
κατέστη με ομόφωνη απόφαση 
τακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.   
Εγκρίνει ομόφωνα τον Εσωτερικό 
Κανονισμό λειτουργίας δομής 
παροχής βασικών αγαθών: 
"Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή 
Συσσιτίου" Δήμου Περάματος. 

2 

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 
60/2018 απόφασης Δ.Σ. για τη 
μοριοδότηση των αιτήσεων 
εγγραφής των παιδιών (για την 
επιλογή τους), κατ' εφαρμογή των 
ρυθμίσεων του ισχύοντος 
κανονισμού λειτουργίας (ΦΕΚ 
4249/05-12-2017), των τμημάτων 
προσχολικής αγωγής του Δήμου 
μας. 
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Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο και 
κατέστη με ομόφωνη απόφαση 
τακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.  
Εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 
της με αρ. 60/2018 απόφασης Δ.Σ. για 
τη μοριοδότηση των αιτήσεων 
εγγραφής των παιδιών (για την 
επιλογή τους), κατ' εφαρμογή των 
ρυθμίσεων του ισχύοντος 
κανονισμού λειτουργίας (ΦΕΚ 
4249/05-12-2017), των τμημάτων 
προσχολικής αγωγής του Δήμου μας. 

3 

Λήψη απόφασης για μείωση ή 
απαλλαγή κατά περίπτωση της 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς των 
οικονομικά υπόχρεων γονέων των 
παιδιών που φοιτούν στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου, 
λόγω ολιγοήμερης παύσης 
λειτουργίας τους. 
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Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο και 
κατέστη με ομόφωνη απόφαση 
τακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.  
Αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση ή 
την απαλλαγή κατά περίπτωση της 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς των 
οικονομικά υπόχρεων γονέων των 
παιδιών που φοιτούν στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου, 
λόγω ολιγοήμερης παύσης 
λειτουργίας τους. 

4 

Έγκριση διακοπής φιλοξενούμενων 
παιδιών απο τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
(άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 
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Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο και 
κατέστη με ομόφωνη απόφαση 
τακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του 



Λειτουργίας και τη με αρ. 57/2018 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). 

άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.  
Εγκρίνει ομόφωνα τη διακοπή 
φιλοξενούμενων παιδιών από 
τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος (άρθρο 4 παρ. 1 
του Κανονισμού Λειτουργίας και της 
με αρ. 57/2018 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου). 

5 

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής 
επιλογής των φιλοξενούμενων 
παιδιών στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 5 του 
Κανονισμού Λειτουργίας και τη με 
αρ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη 
συγκρότηση ειδικής επιτροπής 
επιλογής των φιλοξενούμενων 
παιδιών στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 5 του 
Κανονισμού Λειτουργίας και τη με αρ. 
57/2018 απόφαση Δ.Σ., απέχοντος 
του κ. Ντίμερη Χριστόφορου, με τα 
εξής μέλη και τους αναπληρωτές 
τους:  
-Τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νεολαίας & προσχολικής αγωγής και 
νυν αρμόδια κ. Καζάκου Μαργαρίτα 
με αναπληρωτή της τον εκάστοτε 
Αντιδήμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καραγιαννάκη Παναγιώτη.   
-Την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής κ. 
Δικαστοπούλου Βαρβάρα με 
αναπληρώτρια της την Προϊσταμένη 
προσχολικής αγωγής κ. Νομικού 
Χρυσάνθη.  
-Την  Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σαλπέα 
Κυριακή με αναπληρώτρια της την 
προϊστάμενη τμήματος προσόδων κ. 
Γκλεζάκου Σταυρούλα.  
-Δύο (2) προϊστάμενες τμημάτων 
Προσχολικής Αγωγής τις κ.κ. Νομικού 
Χρυσάνθη και Μιχάλη Αικατερίνη, με 
αναπληρώτριες τους τις κ.κ. 
Κουτσουράκη Ελένη και Θεοτοκάτου 
Ευτέρπη.    
-Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους 
τους κ.κ. Σταυρίδη Τρύφωνα, 
Μαρμαρίδη Κων/νο με αναπληρωτές 
τους κ.κ. Παρασκευόπουλο Γεώργιο, 
Καρνάκη Βασίλειο.   
-Στην επιτροπή να παρευρίσκεται η 
παιδίατρος της υπηρεσίας, 
προκειμένου να ελέγχει τις ιατρικές 
βεβαιώσεις και τον πλήρη 
εμβολιασμό των παιδιών ανάλογα με 
την ηλικία τους.  



-Ορίζεται η Προϊστάμενη της 
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής κ. 
Δικαστοπούλου Βαρβάρα για τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν 
λόγω επιτροπής με αναπληρώτριά 
της την προϊσταμένη κ. Κουτσουράκη 
Ελένη 

6 

Σύσταση ειδικής επιτροπής 
επαναξιολόγησης για περιπτώσεις 
απαλλαγής καταβολής τροφείων ή 
επαναπροσδιορισμού αυτών στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος σύμφωνα με το 
Άρθρο 5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και τη με αρ.  57/2018 
απόφαση Δ.Σ. 

90 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη 
σύσταση ειδικής επιτροπής 
επαναξιολόγησης για περιπτώσεις 
απαλλαγής καταβολής τροφείων ή 
επαναπροσδιορισμού αυτών στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος σύμφωνα με το 
Άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 
και τη με αρ.  57/2018 απόφαση Δ.Σ.), 
απέχοντος του κ. Ντίμερη 
Χριστόφορου,  με τα εξής μέλη και 
τους αναπληρωτές τους:   
-Τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νεολαίας & προσχολικής αγωγής και 
νυν αρμόδια κ. Καζάκου Μαργαρίτα 
με αναπληρωτή της τον εκάστοτε 
Αντιδήμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καραγιαννάκη Παναγιώτη.   
-Την  Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σαλπέα 
Κυριακή με αναπληρώτρια της την 
προϊστάμενη τμήματος προσόδων κ. 
Γκλεζάκου Σταυρούλα.  
-Την Κοινωνική λειτουργό του Δήμου 
κ. Ντζελέπη Ιωάννα με αναπληρωτή 
της τον κ. Μανώλη Σωκράτη.  
-Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους 
τους κ.κ. Σταυρίδη Τρύφωνα, 
Μαρμαρίδη Κων/νο με αναπληρωτές 
τους κ.κ. Παρασκευόπουλο Γεώργιο, 
Καρνάκη Βασίλειο.   
-Ορίζεται η Προϊστάμενη της 
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής κ. 
Δικαστοπούλου Βαρβάρα για τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν 
λόγω επιτροπής με αναπληρώτριά 
της την προϊσταμένη κ. Νομικού 
Χρυσάνθη.  

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αυτιά-Κατσιμπρή 
Παγώνα 

 
 


