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1 

Ορισμός υπολόγου – υπεύθυνου για 
την κίνηση των λογαριασμών και τη 
διενέργεια πληρωμών του 
Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), οι οποίοι 
τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος. 

33 

 
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. 4555/18.  
Ορίζει ομόφωνα υπόλογο – 
υπεύθυνη για την κίνηση των 
λογαριασμών και τη διενέργεια 
πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), οι 
οποίοι τηρούνται στη Τράπεζα της 
Ελλάδος, την υπάλληλο του 
Τμήματος της Ταμειακής Υπηρεσίας 
της Δ/νσης Ο.Υ. κα Γλατζή Κλεοπάτρα 
του Χαραλάμπους, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού.  

  

2 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί 
της πρότασης του Υπουργείου 
Παιδείας για την προτυποποίηση 
του 1ου ΕΠΑΛ Περάματος. 

34 

Αποφασίζει ομόφωνα, κατά της 
πρότασης του Υπουργείου Παιδείας 
για την προτυποποίηση του 1ου ΕΠΑΛ 
Περάματος.  

3 

Επικαιροποίηση των με αρ. 
291/2016, 115/2017,  82/2018 και 
180/2019 αποφάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορούν 
απόσυρση οχημάτων του Δήμου 
Περάματος. 

35 

 Αποφασίζει ομόφωνα την 
επικαιροποίηση των με αρ. 
291/2016, 115/2017, 82/2018 και 
180/2019 αποφάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορούν απόσυρση 
οχημάτων του Δήμου Περάματος.         

4 

Έγκριση θέσης εκδοτηρίου 
εισιτηρίων αυτόματου πωλητή 
εισιτηρίων, χώρου αναμονής 
οδηγών και τριών χώρων υγιεινής.  

36 

Εγκρίνει ομόφωνα τη θέση 
εκδοτηρίου εισιτηρίων αυτόματου 
πωλητή εισιτηρίων, χώρου αναμονής 
οδηγών και τριών χώρων υγιεινής.  

5 

Έγκριση κατανομής Β! 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. 

37 

Εγκρίνει ομόφωνα τη κατανομή Β! 
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.  



6 

Αντικατάσταση τακτικού μέλους 
στην επιτροπή επίλυσης 
φορολογικών διαφορών και 
αμφισβητήσεων έτους 2021, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 
4456/17.  

38 

Εγκρίνει ομόφωνα την 
αντικατάσταση τακτικού μέλους στην 
επιτροπή επίλυσης φορολογικών 
διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 
2021, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Ν. 4456/17, ως εξής: στη θέση της κ. 
Σαλπέα Κυριακούλας, ορίζεται ως 
τακτικό μέλος ο κ. Ιωάννης 
Δεντόπουλος Προϊστάμενος 
Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας, 
με αναπληρώτριά του την κ. 
Μανωλάκου Ιωάννα Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών.  

7 

Λήψη απόφασης για παράταση 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής και 
επανεγγραφής παιδιών στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου μας 
για το σχολικό έτος 2021-2022.  
 

39 

Αποφασίζει ομόφωνα την παράταση 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής και 
επανεγγραφής παιδιών στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου μας 
για το σχολικό έτος 2021-2022, πέραν 
της 31ης Μαΐου και συγκεκριμένα 
μέχρι και την 11η Ιουνίου 2021.   
 

8 

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής 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.  

40 

Συγκροτεί ομόφωνα την ειδική 
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., με τα εξής μέλη και 
τους αναπληρωτές τους:  
-Τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Παιδείας, προσχολικής αγωγής και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και νυν 
αρμόδια κ. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα 
με αναπληρωτή της τον εκάστοτε 
Αντιδήμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καζάκου Μαργαρίτα.   
-Την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής κ. 
Δικαστοπούλου Βαρβάρα με 
αναπληρώτρια της την Προϊσταμένη 
προσχολικής αγωγής κ. Νομικού 
Χρυσάνθη.  
-Τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Καρανικολάου Δημήτριο με 
αναπληρωτή του τον προϊστάμενο 
τμήματος προσόδων κ. Δεντόπουλο 
Ιωάννη.  
-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. Ντίμερη Χριστόφορο, 
Κουλαλόγλου Ανδρέας με 
αναπληρωτές τους κ.κ. Γκλεζάκου 
Τριανταφυλλιά, Τερζή Θεόδωρο.   
-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.  

9 

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. 

41 

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., 
με τα εξής μέλη και τους 
αναπληρωτές τους:   
-Τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Παιδείας, προσχολικής αγωγής και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και νυν 
αρμόδια κ. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα 
με αναπληρωτή της τον εκάστοτε 
Αντιδήμαρχο Δ.Υ. και Ο.Υ. και νυν κ. 
Καζάκου Μαργαρίτα.  
-Την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής κ. 
Δικαστοπούλου Βαρβάρα με 
αναπληρώτρια της την Προϊσταμένη 
προσχολικής αγωγής κ. Νομικού 
Χρυσάνθη.   
-Τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Καρανικολάου Δημήτριο με 
αναπληρωτή του τον προϊστάμενο 
τμήματος προσόδων κ. Δεντόπουλο 
Ιωάννη.  
-Την Κοινωνική λειτουργό του Δήμου 
κ. Ντζελέπη Ιωάννα με αναπληρωτή 
της τον κ. Μανώλη Σωκράτη.  
-Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους 
τους κ.κ. Ντίμερη Χριστόφορο, 
Κουλαλόγλου Ανδρέα με 
αναπληρωτές τους κ.κ. Γκλεζάκου 
Τριανταφυλλιά, Τερζή Θεόδωρο.    



-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. 

10 

Έγκριση διακοπής φιλοξενουμένων 
παιδιών από τμήματα προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.α. 
του Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
Περάματος (Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.).  

42 

Εγκρίνει ομόφωνα τη διακοπή 
φιλοξενουμένων παιδιών  από  
τμήματα προσχολικής αγωγής του 
Δήμου Περάματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παρ. 1.α. του Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
Περάματος (Αποφ. 57/2018 Δ.Σ.). 
 

11 
Λήψη απόφασης για κοπή ή μη 
δέντρων επί  του πεζόδρομου της 
Λεωφ. Ειρήνης. 

43 
Αποφασίζει ομόφωνα το καθάρισμα 
και ελαφρύ κλάδεμα των δέντρων επί 
του πεζόδρομου της Λεωφ. Ειρήνης.  

12 
Λήψη απόφασης για κοπή ή μη 
δέντρων επί της οδού Αγίου 
Νικολάου 19. 

44 

Αποφασίζει ομόφωνα την μη κοπή 
δέντρων επί της οδού Αγίου 
Νικολάου 19, αλλά την εφαρμογή της 
γεωπονικής πρακτικής που 
εισηγείται η αρμόδια γεωπόνος και 
την εκτίμηση της ζημιάς από την ΤΥ 
του Δήμου μας.  

 
 

 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

 
Μουγιακάκου  

Ελένη 
 

 
 


