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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Έγκριση επείγουσας αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2020, λόγω εκτάκτων μέτρων 
προστασίας από την πανδημία 
κορονοϊού COVID-19.  
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 Εγκρίνει ομόφωνα, την επείγουσα αναμόρφωση 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, λόγω εκτάκτων 
μέτρων προστασίας από την πανδημία κορονοϊού 
COVID-19, απέχοντος του κ. Παρασκευόπουλου 
Γεώργιου.  

2 

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 
τροποποίησης –παράτασης της 
προγραμματικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Αττικής για την: «Ανάπλαση 
παιδικών χαρών Δήμου Περάματος» και 
εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την 
υπογραφή της.  
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψη και τους όρους 
σχεδίου τροποποίησης –παράτασης της 
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής 
για την: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου 
Περάματος» και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. 
Λαγουδάκη Ιωάννη για την υπογραφή της, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, 
Γραμματικόπουλου Θεόδωρου, Ψαρρά Σταύρου, 
Κακαβίτσα Ιωάννη, Παπανικολάου Σαράντου, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου, Ελευθεράκη Κωνσταντίνας 
και  απέχοντος του κ. Παρασκευόπουλου Γεώργιου.  

3 

Λήψη απόφασης για  απαλλαγή της 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για τους 
μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, των οικονομικά 
υπόχρεων γονέων των παιδιών που 
φοιτούν στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου, λόγω ανάγκης 
λήψης έκτακτων μέτρων σύμφωνα με τη 
Π.Ν.Π. στο ΦΕΚ 42/25-2-2020 Τεύχος Α'. 
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 Εγκρίνει ομόφωνα, την απαλλαγή της μηνιαίας 
οικονομικής εισφοράς για τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, 
των οικονομικά υπόχρεων γονέων των παιδιών που 
φοιτούν στα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου, 
λόγω ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων σύμφωνα με τη 
Π.Ν.Π. στο ΦΕΚ 42/25-2-2020 Τεύχος Α', απέχοντος του 
κ. Παρασκευόπουλου Γεώργιου.   

4 

Έγκριση διαγραφής φιλοξενούμενου 
παιδιού απο τμήμα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 
του Δήμου Περάματος (Αποφ. 57/2018 
Δ.Σ.). 
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Εγκρίνει ομόφωνα,  τη διαγραφή φιλοξενούμενου 
παιδιού απο τμήμα προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Περάματος 
(Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.), απέχοντος του κ. 
Παρασκευόπουλου Γεώργιου.   

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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