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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
 Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 03 του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00π.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:
1. Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου υπογραφής αίτησης προσχώρησης και χρηστών
να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης «Σύνδεση Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL»
της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Τροποποίηση 2η της υπ’ αρ.10454/22-09-2020 Σύμβασης με τίτλο ¨Παροχή Υπηρεσιών
για τη διαχείριση Έργου και την Αναγνώριση Καλών Πρακτικών Διασυνοριακών
Περιοχών του έργου «STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και ακρωνύμιο: River
PLUS – Δράση 1.3.2 και Δράση 4.3.1¨», λόγω χρονικής παράτασης.
3. Έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής
έκτασης 6.203,14 τμ. από το με αριθμό 424 «βοσκή κοινή» του αναδασμού έτους 1962
του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κοίμησης, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και κατανομή σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 20222023.
5. Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης έργου με τίτλο «Οργάνωση
χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση –
Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS».
6. Έγκριση ή μη των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας της χρήσεως του χώρου για
τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα – Παρκ στην Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη της
Κοινότητας Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας

Σελίδα 1 από 2

7. Έγκριση ή μη των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας της χρήσεως του χώρου για
τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα – Παρκ στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της
Κοινότητας Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας.
8. Μεταβίβαση στη ΚΕΔΗ χρηματοδότησης ¨Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ¨ ποσού 100.834,00€.
9. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης από το
Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 36.844,65€, για επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων για το έτος 2022.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, αφού επιβάλλεται άμεσα η λήψη απόφασης για
εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου υπογραφής αίτησης προσχώρησης και χρηστών να ασκούν
τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης «Σύνδεση Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL» της Τράπεζας της
Ελλάδος, την τροποποίηση σύμβασης λόγω χρονικής παράτασης, την έγκριση ή μη του
πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής έκτασης, την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή
σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, την επιμήκυνση
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης έργου με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής
στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής –
Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS», την έγκριση ή μη των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας της
χρήσεως του χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα – Παρκ στην παραδοσιακή
Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Ηράκλειας και στην θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της
Κοινότητας Σκοτούσσας, μεταβίβαση στη ΚΕΔΗ χρηματοδότησης ποσού 100.834,00€ και
κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης από το Υπουργείο
Εσωτερικών ποσού 36.844,65€, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2022.

Κοινοποιείται:
1. κ. Δέσποινα Χατζίδου
2. κ. Χρήστο Χασάπη
3. κ. Μαλαματή Μπουντράκη
4. Πρόεδρο Κοινότητας Ηράκλειας
5. Πρόεδρο Κοινότητας Σκοτούσσας
6. Πρόεδρο Κοινότητας Κοίμησης
7. Γενική Γραμματέα του Δήμου
Ηράκλειας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος
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