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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας καλούμε στη  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης 
(Microsoft Teams) στις  07/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
67  του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ), 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19»  και με τα εξής θέματα: 
 
 
A/A     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για την προτυποποίηση 
του 1ου ΕΠΑΛ Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 2. Επικαιροποίηση των με αρ. 291/2016, 115/2017,  82/2018 και 180/2019 αποφάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορούν απόσυρση οχημάτων του Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 3. Έγκριση θέσης εκδοτηρίου εισιτηρίων αυτόματου πωλητή εισιτηρίων, χώρου αναμονής οδηγών 
και τριών χώρων υγιεινής. 
 
ΘΕΜΑ 4. 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. 
 
ΘΕΜΑ 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και 
αμφισβητήσεων έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17. 
 
ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 
ΘΕΜΑ 7. 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. 
 

 



ΘΕΜΑ 8. 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. 
 
ΘΕΜΑ 9. 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.). 
 
ΘΕΜΑ 10. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δέντρων επί  του πεζόδρομου της Λεωφ. Ειρήνης. 
 
ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δέντρων επί της οδού Αγίου Νικολάου 19. 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 
 

Μουγιακάκου  
Ελένη 

 


