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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/11-01-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 01/2021
Θέμα 1ο: Έγκριση των υπ’ αρ.1171/2020 και 1174/2020 Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν
στην προμήθεια απινιδωτών καρδιογράφων και ενημέρωσης εμβολιασμού του
πληθυσμού στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19».
Σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1
του άρθρου 1 της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
5509/Β/15-12-2020, ύστερα από την με αρ.109/07-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και
το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει,
αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 7:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος
2 Δημήτριος
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Μαλαματής
5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης

Μπουντράκης
Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Λάμπρος
Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος
Μέλος

7 Ιωάννης

Αβραμίδης

Ιωάννη

Μέλος

Ονοματεπώνυμο
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πρώτου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών της την υπ’ αρ.15073/24-12-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2020,σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων
από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, οφείλει να
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της
αντίστοιχης επιτροπής,
2) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’
3) Το από 14/03/2020 ΦΕΚ Α΄64/14-03-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
4) Το υπ.αρ.616/11-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, τμήμα: Κ.Υ. Ηράκλειας και το
υπ.αρ.2024/11-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, τμήμα: Κ.Υ. Στρυμονικού
παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της υπ.αρ.1171/2020 Απόφασης Δημάρχου με
θέμα:
«Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας απινιδωτών καρδιογράφων στο πλαίσιο λήψης
μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
και στην έγκριση της υπ.αρ.1174/2020 Απόφασης Δημάρχου με θέμα:
«Υπηρεσία ενημέρωσης εμβολιασμού πληθυσμού στο πλαίσιο λήψης μέτρων
περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, μέσω μετάδοσης τηλεοπτικού
spot»».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019, την υπ’ αρ. 15073/24-12-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και
τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τις υπ.αρ. 1171/2020 και 1174/2020 Αποφάσεις Δημάρχου για τις προμήθειες α)
«Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας απινιδωτών καρδιογράφων στο πλαίσιο λήψης
μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και β) «Υπηρεσία
ενημέρωσης εμβολιασμού πληθυσμού στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού της

ΑΔΑ: ΨΗΟΣΩΡΤ-Υ5Μ

διασποράς του κορωναϊού COVID-19, μέσω μετάδοσης τηλεοπτικού spot» στο πλαίσιο
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
• Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 13-01-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

