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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: οικ.20708/25-09-2020
Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 20708/25-09-2020
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι η 25-09-2020

20η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ.Σ
Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
-του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. 55 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) σχετικά με τις κατεπείγουσες
διατάξεις για την λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με
την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά
με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27404/7280/ 13-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) έγγραφο του ΥΠΕΣ
«Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων.
Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 30-9-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν
πρωτ.: 20708/25-09-2020 έγγραφη πρόσκληση (20η) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1.«5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2020» (Εισηγ. κ. Μ.
Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας) (Εξ’ αναβολής από το 18ο/22-09-2020 & 19ο/2309-2020 Δ.Σ)

2. «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ.
Π. Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος) (Εξ’ αναβολής από το 18ο/22-09-2020 &
19ο/23-09-2020 Δ.Σ)

3.«Έγκριση Γ΄ Κατανομής ποσού 90.560,00 € (Γ΄ δόση) από τους ΚΑΠ έτους 2020, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». (Εισηγ. κ.
Α. Πέγκα – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης) (Εξ’ αναβολής από το 18ο / 22-09-2020 & 19ο
/ 23-09-2020 Δ.Σ)

4.«Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ΄ αριθμ. Α-1043/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής, ποσού ύψους #15.400,00#€ και απαλλαγή της υπολόγου κας Γκούρλια Έλλης του
Γεωργίου». (Εισηγ. κ. Σ. Καραβαγγέλη– Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου) (Εξ’ αναβολής από το 18ο/
22-09-2020 & 19ο/23-09-2020 Δ.Σ)

5.«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους K. E. του K.» (Εισηγ. κ. Θ.
Καρκούλια– Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου) (Εξ’ αναβολής από το 18ο/ 22-09-2020 & 19ο/23-092020 Δ.Σ)

6.«Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρωτέες οικοπεδικές λωρίδες σε περιοχές με κυρωθείσες
πράξεις εφαρμογής α) Κάτω Ψαλίδι, β) Άνω Ψαλίδι, γ) Ηπειρώτικα και δ) Ανατολικά Κύμης».
(Εισηγ. κ. Α. Παπαθανασίου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1.Δήμαρχο
2.Δ/ντές Υπηρεσιών
3.Ν.Π.Δ.Δ. και Ι.Δ.
4.Πρακτικογράφο
5.Γενική Γραμματέα
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