
                                                              

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:    593/12-01-2023         
Ημερομηνία επίδοσης της  593 /12-01-2023          
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η  12-01-2023 
 

3η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  τους  κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

 
Κων/να Γεωργοπούλου-Ξηρού (Πρόεδρος  Ο.Ε - Αντ/χος) 
Μαρία Ιγγλέζη (Αντ/χος) 
Μαρία Ζούρου (Αντ/χος) 
Ευθυμία (Έφη) Κανλή 
Γεώργιος Πέτρου 
Ασημίνα Παναγιωτακοπούλου – Γαβριέλη  
Ιωάννης  Φίλανδρος 
Αθανάσιος Μήνας 
Αιμιλία Τζίβα 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:    
-Τις Δ/ξεις των άρθρων 72,74,75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά  αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 76, 77 του Ν. 
4555/2018 και με το άρθρο 3  του Ν. 4623/2019. 
-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. το οποίο γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Ν. 4954/2022 (Α’ 136) με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (Α’ 112) στο οποίο 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
ΟΤΑ, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 
των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς, κατά τις προβλέψεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε 
πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης και δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην 
περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 
 
Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 16/01/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:15, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 593/ 12-01-
2023 έγγραφη (3η) πρόσκληση της Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 72, 74, 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά  αντικαταστάθηκαν με τα 
άρθρα 76, 77 του ν. 4555/2018 και με το άρθρο 3  του Ν. 4623/2019 και της υπ’ αριθμ. 2ης/09.01.2022 απόφασης Δ.Σ. 
εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8621/21.01.2022 απόφασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, (1ο/09.01.2022 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες) με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Ο.Ε.   51/2022 
 
1. «Προγραμματισμός προσλήψεων Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2023». (Εισηγ. κ. Κ.Κορδονούρη - Αντ/χος κ. 
Μ. Ζούρου) 

 
2. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την  παράταση  του χρόνου ισχύος προσφορών  των συμμετεχόντων 
στον διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. Ο.Π.Α.Κ.Μ., καθώς και φρέσκου γάλακτος για τους 
δικαιούχους υπαλλήλους του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Π.Α.Κ.Μ.» (αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ  
 



 
149425), ενδεικτικού πρ/σμού 1.299,463,67€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τα εναπομείναντα τμήματα του 
διαγωνισμού.  (Εισηγ. κ. Α. Μαργιώλη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου) 

 
3. «Έγκριση του  2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Aστική Aνάπλαση Oδών περιοχής πλησίον 
σταθμού ΗΣΑΠ Δήμου Ηρακλείου Αττικής» και κατακύρωση της σύμβασης στην «VALION ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγ. κ. Θ. 
Μάστορας - Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας) 
  
 

4. «Έγκριση του  Πρακτικού ΙΙΙ  (Ελέγχου των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) 
 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: « Μελέτες για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων – χώρων 

πρασίνου στα Ο.Τ.Γ507,Γ508 και 262» (Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας) 

 
  
 

 
 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΗΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
1. Εμμανουήλ Βαβουράκης 
2. Νικόλαος Σπυρόπουλος  
3. Ιωάννης  Κεσκινίδης 
4. Γεώργιος- Εμμανουήλ Παπαδημητρίου  
5. Φάνη Βελλίδου 


