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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.1813/01-02-2021με (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.2343/08-02-2021με (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 21/04/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν
πρωτ.: 6981/16-04-2021 έγγραφη πρόσκληση (6η) 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. «Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού – 6ου
Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής» με τεχνικό δελτίο έργου 2020ΕΠ08510007, ΣΑΕΠ0851 Εθνικού Σκέλους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)» (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Παρακατσελάκη – Αντ/χος κ.
Δ.Δημητρόπουλος)
2. «Έγκριση Α΄ Κατανομής ποσού 90.560,00 € (Α΄ δόση) από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».(Εισηγ. κ.
Η.Παπαδημητρίου - Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)
3. «Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Ε.Πορτοκάλη - Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

4. «Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Ε.Πορτοκάλη - Αντ/χος κ.
Ε.Κουτσογιαννάκης)
5. «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 14/17-02-2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά
την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους φερόμενους ιδιοκτήτες Ιουλία Καπουλέα, Παναγιώτη
Καρμίρη, Καρολίνα Καρμίρη συζ. Παναγιώτη Κοντογιάννη, Μαρία Βέλλα χήρα Λουκά Πίτλιγγερ και
Κυριάκο, Καρολίνας, Ιωσήφ και Κυριάκο Πίτλιγγερ για εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 188,20 τ.μ.
σύμφωνα με την 41/96 πράξη αναλογισμού». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής - Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
6. «Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού ύψους #800,00#€ (οκτακοσίων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 006721.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής
προς το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ.
Δ.Αϊβατζίδου)
7. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ποσού 2.976,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00-6443.009 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021,για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. (Εισηγ. κ.
Η.Παπαδημητρίου-Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)
8. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 19/17-02-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους ,ως προς το πατρώνυμο.
Θ.Καρκούλια - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

Χορήγηση
(Εισηγ. κ.

9. «Έγκριση παράτασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου,
για την συστέγαση του προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
10. Λήψη απόφασης για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Κανονισμού
Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Χ.Μπατάλια -Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ε. Βαβουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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