ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΟΙΚ 5233/19-03-2021
Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 5233/19-03-2021
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι η 19-03-2021
4η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη 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.
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) αριθμός εγκυκλίου 426,
έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/01-02-2021 με (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1) έγγραφο
του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού-30η εγκύκλιος»
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 με (ΑΔΑ:620346ΜΤΛ6-ΝΙ1) έγγραφο
του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού-31η εγκύκλιος»
Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 24/03/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’
αριθμόν πρωτ.: 5233/19-03-2021 έγγραφη πρόσκληση (4η) του Προέδρου, η οποία εστάλη
ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με θέματα Ημερήσιας
Διάταξης τα εξής:
1. « 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ.
κ. Ε.Κλινάκη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

2. «Εισηγητικές εκθέσεις Β’, Γ΄ και Δ΄ τριμήνων του έτους 2020 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Δ.
Δημητρόπουλος)

3. «Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της
παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας του εν λόγω ακινήτου, φερόμενης
ιδιοκτησίας Γεωργίου, Όλγας, Υακίνθης Ι., Καρόλου, Υακίνθης Α., Ιωάννη και Αντωνίου Φιξ, με
ΚΑΕΚ 050550113001/0/0 και έκταση 1765,85 τ.μ..» (Εισηγ. Γ.Γ κ. Γ.Κοκκόλης)

4. Έγκριση διοργάνωσης διαδικτυακού αφιερώματος για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας με τίτλο: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ. (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου - Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)

5. «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 Δήμου
Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

6. «Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των ορίων της χωροταξικής κατανομής των σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022». (Εισηγ.
κ. Η.Παπαδημητρίου - Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

7. «Ενημέρωση και λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου Ηρακλείου. για το σχ.
Έτος 2021- 2022» (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου - Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)
8. Λήψη απόφασης περί ανάληψης ή μη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 4ουΔημοτικού
Σχολείου Ηρακλείου Αττικής, μετά την ανέγερσή του από την ΚΤΥΠ Α.Ε. (Εισηγ. κ. Ι.Παντελάκης
- Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

9. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής
(Ο.Π.Α.Κ.Μ.) Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2021, βάσει της με αριθμό 50/16-03-2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, με ενσωμάτωση στη με αριθμό 5/17-02-2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

10. Έγκριση έκτακτης ενίσχυσης σε είδος (προμήθεια αρνιού), για τους ωφελούμενους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Εισηγ. κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

11. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους Π.Α του Ι.» (Εισηγ. κ.
Θ.Καρκούλια - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

12. «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού
Συλλόγου «Α.Π.Ο. ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (6.500,00€), για το α) πρόγραμμα τηλε-προπονήσεων Φεβρουάριος-Απρίλιος 2021 και β)
Φιλανθρωπικό τουρνουά Ιούλιος 2021» (Εισηγ. κ. Ι.Φωκά - Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

13. «Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
2946/2001.(πρωτ. 4603/9.3.2021 αφορά Μ.Στασινοπούλου) (Εισηγ. κ. Ε.Τσιβράς – Αντ/χος κ.
Δ.Δημητρόπουλος)

14. «Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
2946/2001.(πρωτ. 4604/9.3.2021 αφορά Αφοί Ματζακόπουλοι Ο.Ε) (Εισηγ. κ. Ε.Τσιβράς – Αντ/χος
κ. Δ.Δημητρόπουλος)

15. «Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
2946/2001.(πρωτ. 4605/9.3.2021 αφορά Πήττα Ιωάνη) (Εισηγ. κ. Ε.Τσιβράς – Αντ/χος κ.
Δ.Δημητρόπουλος)

16. «Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
2946/2001.(πρωτ. 4606/9.3.2021 αφορά Κυράνη Βασιλείου) (Εισηγ. κ. Ε.Τσιβράς – Αντ/χος κ.
Δ.Δημητρόπουλος)

17. «Λήψη απόφασης, για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00 € σε αιτούμενες
προς τούτο, οικονομικά αδύναμες οικογένειες για την απόκτηση πρώτου παιδιού». (Εισηγ. Γ.Γ κ.
Γ.Κοκκόλης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

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

