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ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Περάματος 

              2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

24ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Σας καλούμε στη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω 
τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) στις 04/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), 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) , 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 
643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 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. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικ. Έτους 2021. 
 
ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021. 
 
ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για ανανέωση - παράταση συμβάσεων εργαζομένων του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Περάματος. 
 
ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους κατοίκους 
του Δήμου μας οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ. 
 
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ' τριμήνου 2021 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 6. Ορισμός  αναπληρωματικού μέλους στη Δ/θμια Σχολική επιτροπή μετά από παραίτηση 
του αναπληρωματικού μέλους κ. Μουρατίδη Μάριου. 

 



 
ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης 
για περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή επαναπροσδιορισμού αυτών στα τμήματα 
Προσχολικής του Δήμου Περάματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του κανονισμού λειτουργίας 
και τη με αρ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. καθώς και για τη λήψη απόφαση απαλλαγής καταβολής 
τροφείων. 
 

 
 

Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 
 
 

Μουγιακάκου  
Ελένη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.  


