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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
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ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών και 
άμεσης/βραχείας διαχείρισης 
συνεπειών εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών σε επίπεδο Δήμου, με την 
κωδική ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" του 
Δήμου Περάματος. 

21 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 
άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο 
Δήμου, με την κωδική ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" 
του Δήμου Περάματος, μειοψηφούντων των 
κ.κ. Λαγουδάκου Ιωάννη, Κακαβίτσα Ιωάννη, 
Παντελεάκου Κωνσταντίνου και 
Παπανικολάου Σαράντου.  
Παρών δηλώνουν οι κ.κ. Βατίστας Βασίλειος, 
Οικονομάκης Γεώργιος, Ζύμαρη Αθηνά και 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος (δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση ψήφων 
αρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018).    
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Έγκριση κατανομής Α! Δόσης 2021 
ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από 
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 
έτους 2021. 
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Εγκρίνει ομόφωνα την κατανομή Α! Δόσης 
2021 ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους έτους 2021. 
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Έγκριση πίνακα αξιολόγησης 
εκπρόθεσμων αιτήσεων εγγραφής, 
βάσει μορίων, φιλοξενουμένων 
παιδιών, στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος 
(Άρθρο 3 παρ. 5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και της 
αποφ. Δ.Σ. με αρ. 57/2018). 
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Εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα αξιολόγησης 
εκπρόθεσμων αιτήσεων εγγραφής, βάσει 
μορίων, φιλοξενουμένων παιδιών, στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου 
Περάματος (Άρθρο 3 παρ. 5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και της αποφ. Δ.Σ. 
με αρ. 57/2018). 
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Λήψη απόφασης για απαλλαγή της 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για 
το μήνα Φεβρουάριο 2021και για 
όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι 
περιορισμοί, των οικονομικά 
υπόχρεων γονέων των παιδιών που 
φοιτούν στα τμήματα προσχολικής 
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Εγκρίνει ομόφωνα την απαλλαγή της 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για το μήνα 
Φεβρουάριο 2021 και για όσο χρονικό 
διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί, των 
οικονομικά υπόχρεων γονέων των παιδιών 
που φοιτούν στα τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου λόγω ανάγκης λήψης 



αγωγής του Δήμου λόγω ανάγκης 
λήψης έκτακτων μέτρων σύμφωνα 
με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/2021- ΦΕΚ 
534/Β/10-2-2021. 

έκτακτων μέτρων σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π. οικ. 
9147/2021- ΦΕΚ 534/Β/10-2-2021. 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Μουγιακάκου  

Ελένη 
 

 
 


