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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 
Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Οικ. Έτους 
2021. 

64 

Εγκρίνει ομόφωνα την  2η τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικ. 
Έτους 2021. 
Παρών δηλώνει ο κ. Γραμματικόπουλος 
Θεόδωρος (δεν υπολογίζεται στην 
καταμέτρηση ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του 
Ν. 4555/2018).  

2 
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2021. 

65 

Εγκρίνει ομόφωνα την  3η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2021. 
Παρών δηλώνει ο κ. Γραμματικόπουλος 
Θεόδωρος (δεν υπολογίζεται στην 
καταμέτρηση ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του 
Ν. 4555/2018). 

3 

Λήψη απόφασης για ανανέωση - 
παράταση συμβάσεων εργαζομένων 
του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Περάματος. 

66 

Αποφασίζει ομόφωνα την ανανέωση - 
παράταση συμβάσεων εργαζομένων του 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Περάματος. 

4 

Λήψη απόφασης χορήγησης 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
δικαιούχους κατοίκους του Δήμου 
μας οι οποίοι βρίσκονται σε 
κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ. 

67 

Αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
δικαιούχους κατοίκους του Δήμου μας οι 
οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Κ. 

5 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ' 
τριμήνου 2021 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 

68 

Εγκρίνει ομόφωνα την τριμηνιαία έκθεση 
Γ' τριμήνου 2021 εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και στοιχείων 
ισολογισμού του Δήμου. 
Παρών δηλώνει ο κ. Γραμματικόπουλος 
Θεόδωρος (δεν υπολογίζεται στην 
καταμέτρηση ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του 
Ν. 4555/2018). 

6 

Ορισμός  αναπληρωματικού μέλους 
στη Δ/θμια Σχολική επιτροπή μετά 
από παραίτηση του 
αναπληρωματικού μέλους κ. 
Μουρατίδη Μάριου. 

69 

Ορίζει ομόφωνα ως  αναπληρωματικό 
μέλος στη Δ/θμια Σχολική επιτροπή μετά 
από παραίτηση του αναπληρωματικού 
μέλους κ. Μουρατίδη Μάριου, τον κ. 
Πουλή Σπυρίδωνα Δ/ντη του 3ου 
Γυμνασίου Περάματος.  

7 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 
του πρακτικού της ειδικής επιτροπής 
επαναξιολόγησης για περιπτώσεις 

70 
Αποφασίζει ομόφωνα: α)την έγκριση 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. 

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  
Β)την απαλλαγή καταβολής τροφείων των 
δύο (2) παιδιών , σύμφωνα με το πρακτικό 
της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης.  

 
 

 
  

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

 
Μουγιακάκου  Ελένη 

 
 

 


