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ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 237/2021
Θέμα 9ο: Έκθεση Πεπραγμένων πρώτου εξαμήνου 2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ηράκλειας.
Σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.4830/2021 και ύστερα από την με αρ.13681/11-11-2021 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, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στον Πρόεδρο της Κοινότητας Βαλτερού, στην
Πρόεδρο της Κοινότητας Καρπερής και 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 5:
Παρόντες οι :
Δεν συμμετείχαν κατά
Όνομα

την έναρξη της
συνεδρίασης
Ιωάννης Αβραμίδης

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος
2 Ανέστης
3 Μαλαματής

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Σωτήριος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Σταυρακάρας
ο οποίος δεν συμμετείχε
Μέλος

4 Δημήτριος
5 Κλεάνθης

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου.
Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Πριν από τη συζήτηση του τρίτου θέματος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Αβραμίδης
συνδέθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του ένατου θέματος της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή δια μέσου του
Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία
συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παρ.3 του άρθρου 40
του Ν.4735/2020.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση πεπραγμένων για το πρώτο εξάμηνο έτους
2021, η οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν είκοσι (20) συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας από τις οποίες οι επτά (7) ήταν έκτακτες. Συνολικά ελήφθησαν εκατό
εξήντα (160) αποφάσεις.
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής για το
πρώτο εξάμηνο του 2021, ως εξής:
1. Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο















Απόφαση 4/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ.153/2020 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου
Ηράκλειας, οικονομικού έτους 2021»¨.
Απόφαση 6/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ.153/2020 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου
Ηράκλειας, οικονομικού έτους 2021»¨.
Απόφαση 28/2021 ¨Αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021¨.
Απόφαση 82/2021 ¨Αναμόρφωση (2η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021¨.
Απόφαση 83/2021 ¨Καθορισμός τελών χρήσης χώρου των θρησκευτικών
εμποροπανηγύρεων των Κοινοτήτων Βαλτερού, Καρπερής, Αμμουδιάς, Κοίμησης και
Ποντισμένου του Δήμου Ηράκλειας έτους 2021¨.
Απόφαση 84/2021 ¨Καθορισμός τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Ηράκλειας
κατά τις ημέρες τέλεσής της¨.
Απόφαση 85/2021 ¨Καθορισμός τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Σκοτούσσης
κατά τις ημέρες τέλεσής της¨.
Απόφαση 116/2021 ¨Αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021¨.
Απόφαση 130/2021 ¨Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021¨.
Απόφαση 143/2021 ¨Καθορισμός τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Ηράκλειας
κατά τις ημέρες τέλεσής της¨.
Απόφαση 148/2021 ¨Αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021¨.
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2. Εγκρίσεις Απολογισμών – Ισολογισμών – Ετήσια προγράμματα δράσης – Πεπραγμένα Νομικών
Προσώπων και Επιχειρήσεων




















Απόφαση 7/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 47/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΦΟ.Π.Η που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων
οικονομικού έτους 2021 του ΦΟ.Π.Η καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού
αποτελέσματος 2021¨.
Απόφαση 22/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 2/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΗ που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗ έτους
2021¨.
Απόφαση 23/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΗ που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2021 της ΚΕΔΗ¨.
Απόφαση 24/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΗ που αφορά στην εισηγητική έκθεση, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα
έξοδα της Κ.Ε.Δ.Η για τη χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Η από τον Δήμο για το έτος 2021¨.
Απόφαση 41/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ.3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΦΟ.Π.Η. που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΟ.Π.Η. έτους
2021¨.
Απόφαση 57/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 8/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών
αποτελεσμάτων της Κ.Ε.Δ.Η για το έτος 2021¨.
Απόφαση 59/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 46/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΦΟ.Π.Η που αφορά στον απολογισμό του ΦΟ.Π.Η έτους 2019¨.
Απόφαση 75/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 01/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΦΟ.Π.Η που αφορά στην Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Απογραφής 2015¨.
Απόφαση 90/2021 ¨Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας οικονομικής διαχείρισης έτους 2020¨.
Απόφαση 91/2021 ¨Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας οικονομικής διαχείρισης έτους 2020¨.
Απόφαση 96/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ.12/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΦΟ.Π.Η. που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΟ.Π.Η. έτους
2021¨.
Απόφαση 109/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ. 11/2021 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που αφορά στον απολογισμό του ΦΟ.Π.Η έτους 2020¨.
Απόφαση 145/2021 ¨Έγκριση της υπ΄αρ.15/2021 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών
καταστάσεων της Κ.Ε.Δ.Η έτους 2020¨.

3. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης πάσης φύσεων Προσωπικού.


Απόφαση 30/2021 ¨Έγκριση πρόσληψης ατόμων με σχέση εργασίας τεσσάρων (4)
μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19¨.
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Απόφαση 50/2021 ¨Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025¨.
Απόφαση 71/2021 ¨Έγκριση πρόσληψης ατόμων με σχέση εργασίας τεσσάρων (4)
μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών¨.
Απόφαση 102/2021 ¨Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο
«HealthNET»¨.
Απόφαση 106/2021 ¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω
προγράμματος ΟΑΕΔ¨.

4. Αποφάσεις κατάρτισης των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους
του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
















Απόφαση 1/2021 ¨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¨.
Απόφαση 3/2021 ¨Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο
Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση Έργων Δασικής Αναψυχής –
δράση 5.3.1 RIVER – PLUS¨¨.
Απόφαση 9/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού – Ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων»¨.
Απόφαση 10/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού – Ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου (Αίθριον) στην
Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας Σερρών»¨.
Απόφαση 11/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού – Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών και
Ελαστικών για την Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του
Δήμου Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 13/2021 ¨Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου»¨.
Απόφαση 14/2021 ¨Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας και αξιολόγησης των
προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας
«Συντήρηση του Πράσινου των Κοινοχρήστων Χώρων και του Χλοοτάπητα των Γηπέδων
Ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 15/2021 ¨Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Μελέτη Εφαρμογής Δημιουργικής Επανάχρησης
Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων»¨.
Απόφαση 16/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ.131/2020 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά «Έγκριση ή μη του πρακτικού για την προμήθεια «Υπόγειο
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Σύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας», σύμφωνα με
τις υπ’ αρ.149/2021 και 160/2021 Αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.¨.
Απόφαση 17/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου με
τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Ανατολικά του Οικισμού Ηράκλειας
Σερρών και Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής Οδοποιίας»¨.
Απόφαση 19/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ. 03/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο
Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση Έργων Δασικής Αναψυχής –
δράση 5.3.1 RIVER – PLUS¨»¨.
Απόφαση 27/2021 ¨Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων του
Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2021¨.
Απόφαση 31/2021 ¨Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή
Αναβάθμιση Κτιρίου Δημαρχείου Ηράκλειας¨.
Απόφαση 32/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού για την προμήθεια «Υπόγειο Σύστημα
Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 34/2021 ¨Έγκριση ή μη των πρακτικών για την προμήθεια «Προμήθειας
Καυσίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων»¨.
Απόφαση 35/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Μελέτη Εφαρμογής Δημιουργικής Επανάχρησης
Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων¨»¨.
Απόφαση 37/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων
Έργου»¨.
Απόφαση 43/2021 ¨Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο
«Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου» - Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της
Προμήθειας - Καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας- Συγκρότηση Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού¨.
Απόφαση 45/2021 ¨Έγκριση μελέτης και εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση
Κτηρίου Δημαρχείου Ηράκλειας» και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού¨.
Απόφαση 47/2021 ¨Έγκριση μελέτης και εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Οδών» και
καθορισμός των όρων του διαγωνισμού¨.
Απόφαση 51/2021 ¨Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων του
Δήμου Ηράκλειας¨.
Απόφαση 62/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού – Ανάθεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 65/2021 ¨Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός Γραφείων Δημοτικού
Καταστήματος Ηράκλειας (νέα σύμβαση έτους 2021-2022)» από τρίτους (ιδιώτες)¨.
Απόφαση 66/2021 ¨Έγκριση εκτέλεσης από τρίτους (ιδιώτες) των εργασιών α)
«Καθαρισμός Γραφείων Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Σκοτούσσας (νέα
σύμβαση (2021-2022)» και β) «Καθαρισμός Γραφείων Δημοτικού Καταστήματος
Κοινότητας Στρυμονικού (νέα σύμβαση (2021-2022)»¨.

ΑΔΑ: Ρ8ΑΦΩΡΤ-ΠΒΑ























Απόφαση 68/2021 ¨Καθορισμός όρων εκμίσθωσης των υπ’ αρ.309,247,205,571
σχολικών αγρών της Κοινότητας Χειμάρρου Δήμου Ηράκλειας έκτασης 2.875,00τ.μ.,
8.250,00τ.μ., 15.625,00τ.μ., 6.680,00τ.μ. αντίστοιχα, του υπ’ αρ.1831 σχολικού αγρού
της Κοινότητας Χρυσοχωράφων Δήμου Ηράκλειας έκτασης 6.265,00τ.μ., του υπ’ αρ.787
σχολικού αγρού της Κοινότητας Κοίμησης Δήμου Ηράκλειας έκτασης 22.802,00τ.μ., του
υπ’ αρ.217 σχολικού αγρού της Κοινότητας Ηράκλειας Δήμου Ηράκλειας έκτασης
17.875,00τ.μ. και του υπ’ αρ.313 σχολικού αγρού της Κοινότητας Δασοχωρίου του
Δήμου Ηράκλειας έκτασης 15.029,00τ.µ.¨.
Απόφαση 69/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου με
τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Ανατολικά του Οικισμού Ηράκλειας
Σερρών και Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής Οδοποιίας»¨.
Απόφαση 72/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο
Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση Έργων Δασικής Αναψυχής –
δράση 5.3.1 RIVER – PLUS¨»¨.
Απόφαση 76/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού – Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας Καυσίμων του
Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων»¨.
Απόφαση 78/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού – Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο «Υπόγειο Σύστημα Συλλογής και
Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 87/2021 ¨Έγκριση της υπ’ αρ.205/2021 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στην
απευθείας ανάθεση «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19¨.
Απόφαση 88/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης
«Μελέτη
Εφαρμογής
Δημιουργικής
Επανάχρησης
Δημοτικού
Σχολείου
Χρυσοχωράφων»¨.
Απόφαση 100/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης του διαγωνισμού – Ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση του Πράσινου των
Κοινοχρήστων Χώρων και του Χλοοτάπητα των Γηπέδων Ποδοσφαίρου του Δήμου
Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 107/2021 ¨Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων και Α.Ε.Κ.Κ
του Δήμου Ηράκλειας¨.
Απόφαση 108/2021 ¨Ολοκλήρωση του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση
και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης - Βαλτερού – Καρπερής – Λιθοτόπου»¨.
Απόφαση 114/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 43/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά την έγκριση της υπ’ αριθμό 1/2021 Μελέτης του Δήμου
Ηράκλειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» - Καθορισμός του
τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας – Καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας –
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού¨.
Απόφαση 115/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 47/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά την έγκριση της υπ’ αριθμό 2/2021 Μελέτης του Δήμου
Ηράκλειας με τίτλο και εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» και
καθορισμός των όρων διαγωνισμού¨.

ΑΔΑ: Ρ8ΑΦΩΡΤ-ΠΒΑ





























Απόφαση 121/2021 ¨Έγκριση της υπ’ αρ. 25/2021 μελέτης του Δήμου Ηράκλειας με
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτηση στεγάστρων,
για την αντικατάσταση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του
Δήμου Ηράκλειας» - Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας - Καθορισμός
όρων διαγωνισμού της προμήθειας¨.
Απόφαση 122/2021 ¨Εξαίρεση μέλους επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση
Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Ανατολικά του Οικισμού Ηράκλειας Σερρών και Βελτίωση
Αστικής Ενδοδημοτικής Οδοποιίας»¨.
Απόφαση 123/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 47/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά «Έγκριση μελέτης και εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»
και καθορισμός των όρων διαγωνισμού»¨.
Απόφαση 124/2021 ¨Έγκριση της υπ’ αρ. 22/2021 μελέτης του Δήμου Ηράκλειας με
τίτλο «Προμήθεια Καλαθοφόρου και ενός Πολυμηχανήματος» - Καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης της Προμήθειας - Καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειαςΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού¨.
Απόφαση 132/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.313 σχολικού αγρού έκτασης 15.029,00τ.μ. της Κοινότητας Δασοχωρίου του Δήμου
Ηράκλειας¨.
Απόφαση 133/2021 ¨Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.217 σχολικού αγρού έκτασης 17.875,00τ.μ. της Κοινότητας Ηράκλειας του Δήμου
Ηράκλειας¨.
Απόφαση 134/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.787 σχολικού αγρού έκτασης 22.802,00τ.μ. της Κοινότητας Κοίμησης του Δήμου
Ηράκλειας¨.
Απόφαση 135/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.1831 σχολικού αγρού έκτασης 6.265,00τ.μ. της Κοινότητας Χρυσοχωράφων του
Δήμου Ηράκλειας¨.
Απόφαση 136/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.205 σχολικού αγρού έκτασης 15.625,00τ.μ. της Κοινότητας Χειμάρρου του Δήμου
Ηράκλειας¨.
Απόφαση 137/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.247 σχολικού αγρού έκτασης 8.250,00τ.μ. της Κοινότητας Χειμάρρου του Δήμου
Ηράκλειας¨.
Απόφαση 138/2021 ¨Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.309 σχολικού αγρού έκτασης 2.875,00τ.μ. της Κοινότητας Χειμάρρου του Δήμου
Ηράκλειας¨.
Απόφαση 139/2021 ¨Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’
αρ.571 σχολικού αγρού έκτασης 6.680,00τ.μ. της Κοινότητας Χειμάρρου του Δήμου
Ηράκλειας¨.
Απόφαση 141/2021 ¨Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του δικαιώματος απόληψης
των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία εννέα (9) πεύκων που
φύονται στα κοιμητήρια Ηράκλειας¨.
Απόφαση 152/2021 ¨Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη Εφαρμογής Δημιουργικής Επανάχρησης Δημοτικού
Σχολείου Χρυσοχωράφων»¨.
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Απόφαση 153/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο
¨Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση –
Αντικατάσταση – Συντήρηση Έργων Δασικής Αναψυχής – δράση 5.3.1 RIVER – PLUS¨¨.
Απόφαση 154/2021 ¨Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 30.838,10 τ.μ.
από το με αριθμό 1076 χερσολείβαδο κοινό της συμπληρωματικής διανομής έτους 1959
του αγροκτήματος της Τ.Κ. Χειμάρρου, για την εγκατάσταση Σκοπευτηρίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.. (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/8-6-2006)¨.
Απόφαση 156/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Ανατολικά
του Οικισμού Ηράκλειας Σερρών και Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής Οδοποιίας»¨.
Απόφαση 157/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα ¨Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών και
αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2021¨¨.
Απόφαση 160/2021 ¨Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού του έργου με τίτλο ¨Συντήρηση Οδών¨¨.

5. Αποφάσεις τροποποίησης φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, έγκριση
πρωτόκολλων παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.





Απόφαση 33/2021 ¨Χρονική παράταση της σύμβασης προμήθειας καυσίμων 2019-20202021 του Δήμου Ηράκλειας¨.
Απόφαση 44/2021 ¨Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:4750/19-05-2020 σύμβασης με
τίτλο «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και του χλοοτάπητα των
γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 79/2021 ¨Αναστολή απαιτήσεων του Δήμου Ηράκλειας προς ΔΕΥΑ
Ηράκλειας¨.

6. Αποφάσεις για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, για την
υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων,
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.






Απόφαση 25/2021 ¨Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου
Σημείου Δήμου Ηράκλειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5075917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»¨.
Απόφαση 39/2021 ¨Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης και της Απόφασης ένταξης
της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία
παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2020 του Πράσινου Ταμείου¨.
Απόφαση 55/2021 ¨Έγκριση της υπ’ αρ.11/2021 μελέτης και υποβολή αίτησης
χρηματοδότησης με τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Αγροτικών Οδών Δήμου
Ηράκλειας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών¨.
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Απόφαση 60/2021 ¨Έγκριση ένταξης της πράξης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο Ηράκλειας και κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση στο κλειστό Προπονητήριο Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας
Π.Ε. Σερρών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»¨.
Απόφαση 61/2021 ¨Έγκριση ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αντικατάσταση στάσεων,
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηράκλειας» στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»¨.
Απόφαση 77/2021 ¨Έγκριση μελετών και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Ηράκλειας» στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών¨.
Απόφαση 94/2021 ¨Έγκριση μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου
Εσωτερικών¨.
Απόφαση 95/2021 ¨Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών¨.
Απόφαση 97/2021 ¨Προτεραιοποίηση έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»¨.
Απόφαση 118/2021 ¨Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Δημιουργία
Έξυπνων Γωνιών Ανακύκλωσης και Προμήθειας Εξοπλισμού Χωριστής Συλλογής
Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ηράκλειας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών¨.
Απόφαση 119/2021 ¨Έγκριση μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο
«Δημιουργία Ψηφιακού Εκθεσιακού Χώρου Πολιτισμού Δήμου Ηράκλειας» στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών¨.
Απόφαση 128/2021 ¨Έγκριση αποδοχής υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ARCHI Nature
η δημιουργικότητα στην υπηρεσία της ισορροπίας μεταξύ του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος που διαβιεί», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+¨.
Απόφαση 151/2021 ¨Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή
αλιευτικού καταφυγίου στην ανατολική πλευρά της λίμνης Κερκίνης» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων¨.
Αποφάσεις για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών
συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
Απόφαση 53/2021 ¨Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Ηράκλειας και της Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας για την τεχνική και διοικητική της υποστήριξη από
το Δήμο Ηράκλειας για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου
διαρροών (τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού) στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και δράσεις
Α.Π.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.»¨.
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Απόφαση 70/2021 ¨Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Ηράκλειας και της Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας για την τεχνική και διοικητική της υποστήριξη από
το Δήμο Ηράκλειας για την υλοποίηση των πράξεων α) «Αντικατάσταση Υγρομέτρων με
Νέα Τύπου AMR εντός Φρεατίων για τον Περιορισμό του μη Τιμολογημένου Νερού στην
ΔΕΥΑ Ηράκλειας» και β) «Ωρίμανση Έργων και Δράσεων ΔΕΥΑ Ηράκλειας σε Δράσεις με
Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων Δήμου Ηράκλειας»¨.
Απόφαση 80/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ. 53/2021 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου Ηράκλειας και της Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας για την τεχνική και διοικητική της
υποστήριξη από το Δήμο Ηράκλειας για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση
Συστήματος Ελέγχου διαρροών (τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού) στα υφιστάμενα δίκτυα
ύδρευσης και δράσεις Α.Π.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.»»¨.
Απόφαση 99/2021 ¨Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Ηράκλειας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Σερρών για την υλοποίηση της πράξης «Επίγειο Πρόγραμμα
Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών»¨.

7. Αποφάσεις για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφάσεις για την άσκηση
ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση
από αυτά.



Απόφαση 21/2021 ¨Ενδοδικαστικός συμβιβασμός επίλυσης διαφοράς μεταξύ του
Δήμου Ηράκλειας και Κολιού Πέτρου του Νικολάου¨.
Απόφαση 159/2021 ¨Παραίτηση ή μη από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης
κατά της υπ’ αρ.15/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σιντικής¨.

8. Αποφάσεις για τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του
δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για
εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο
δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση
της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως
επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.








Απόφαση 56/2021 ¨Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας¨.
Απόφαση 73/2021 ¨Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας¨.
Απόφαση 92/2021 ¨Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας¨.
Απόφαση 104/2021 ¨Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός έδρας¨.
Απόφαση 120/2021 ¨Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας¨.
Απόφαση 126/2021 ¨Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας¨.
Απόφαση 150/2021 ¨Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης
αιρετών¨.

9. Αποφάσεις για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
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Απόφαση 58/2021 ¨Διόρθωση -Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο¨.
Απόφαση 131/2021 ¨Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο¨.
Απόφαση 140/2021 ¨Διαγραφή οφειλών Δήμου Ηράκλειας λόγω παραγραφής¨.
Απόφαση 155/2021 ¨Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους¨.

10. Αποφάσεις για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων.


Απόφαση 144/2021 ¨Μεταβίβαση στη ΚΕΔΗ χρηματοδότησης ¨Επιχορήγηση Δήμων για
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ¨ ποσού 154.280,00€¨.

11. Αποφάσεις για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.






Απόφαση 26/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24/2017 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Αποδοχή δωρεάς ενός πλυστικού μηχανήματος κάδων
απορριμμάτων και ενός τετρακίνητου πυροσβεστικού οχήματος από την εταιρεία ¨Trans
Adriatic Pipeline AG¨, με διακριτικό τίτλο TAP»¨.
Απόφαση 74/2021 ¨Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24/2017 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην «Αποδοχή δωρεάς ενός πλυστικού μηχανήματος κάδων
απορριμμάτων και ενός τετρακίνητου πυροσβεστικού οχήματος από την εταιρεία ¨Trans
Adriatic Pipeline AG¨, με διακριτικό τίτλο TAP»¨.
Απόφαση 112/2021 ¨Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης 10 κάδων χωρητικότητας 8 m3 στο
Δήμο Ηράκλειας από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας¨.

12. Αποφάσεις για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς
τον δήμο και για την απόδοση επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ..












Απόφαση 8/2021 ¨Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας
χρηματοδότησης (δ΄) από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 64.393,26€ για λειτουργικές
δαπάνες σχολείων έτους 2020¨.
Απόφαση 29/2021 ¨Εξειδίκευση της πίστωσης¨.
Απόφαση 45/2021 ¨Ορισμός «Υπεύθυνου Λογαριασμού» για την διαχείριση και
λειτουργία λογαριασμού ληξιπρόθεσμων Ν.4714/2020 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων¨.
Απόφαση 63/2021 ¨Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας
χρηματοδότησης (δ΄) από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 64.393,26€, έτους 2019 και
χρηματοδότησης (α΄) από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 64.393,26€, έτους 2021 για
λειτουργικές δαπάνες σχολείων¨.
Απόφαση 86/2021 ¨Απόδοση στον Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας ποσού
28.567,36€ από ΚΑΠ και οικονομική ενίσχυσή του με το ποσό των 30.000,00€ βάσει του
υπ’ αρ.5439/05-12-20218 ΦΕΚ τεύχος Β΄¨.
Απόφαση 89/2021 ¨Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης λόγω COVID¨.
Απόφαση 110/2021 ¨Κατανομή και απόδοση στον Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας
από ΚΑΠ ποσού 28.567,36 που αντιστοιχεί στην Ε΄ Κατανομή¨.
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Απόφαση 111/2021 ¨Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας
χρηματοδότησης (β΄) από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 64.393,26€, έτους 2021 για
λειτουργικές δαπάνες σχολείων¨.
Απόφαση 113/2021 ¨Αποδοχή Επιχορήγησης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
από τις δομές ΚΔΑΠ¨.
Απόφαση 147/2021 ¨Αποδοχή χρηματοδοτήσεων ποσών 1.788.969,27€ και 323.451,00€
από το ΥΠ.ΕΣ.¨.
Απόφαση 158/2021 ¨Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρου, υπαλλήλου του
Δήμου Ηράκλειας¨.

13. Αποφάσεις ειδικότερου Οικονομικού περιεχομένου










Απόφαση 2/2021 ¨Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρου, υπαλλήλου του
Δήμου Ηράκλειας¨.
Απόφαση 29/2021 ¨Εξειδίκευση της πίστωσης¨.
Απόφαση 45/2021 ¨Ορισμός «Υπεύθυνου Λογαριασμού» για την διαχείριση και
λειτουργία λογαριασμού ληξιπρόθεσμων Ν.4714/2020 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων¨.
Απόφαση 64/2021 ¨Εξειδίκευση πιστώσεων¨.
Απόφαση 93/2021 ¨Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής¨.
Απόφαση 142/2021 ¨Εξειδίκευση της πιστώσεων¨.
Απόφαση 158/2021 ¨Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρου, υπαλλήλου του
Δήμου Ηράκλειας¨.

14. Αποφάσεις για τη διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και τη
συζήτηση των έκτακτων θεμάτων:










Απόφαση 5/2021 ¨Έγκριση του κατεπείγοντος των θεμάτων της 2ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 12/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Έγκριση ή μη των πρακτικών
διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου»¨,
ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 18/2021 ¨Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της 4ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 20/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Ενδοδικαστικός συμβιβασμός
επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και Κολιού Πέτρου του Νικολάου¨, ως
κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 36/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨ Έγκριση ή μη του πρακτικού
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού – Ανάθεση της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου»¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 38/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Αποδοχή των όρων της
χρηματοδότησης και της Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και

ΑΔΑ: Ρ8ΑΦΩΡΤ-ΠΒΑ




















τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας»
στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2020
του Πράσινου Ταμείου¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 40/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨ Έγκριση της υπ΄αρ.3/2021
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η. που αφορά στην 1η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του ΦΟ.Π.Η. έτους 2021¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 42/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨ Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021
μελέτης του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο «Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου» Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας - Καθορισμός όρων διαγωνισμού
της προμήθειας- Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού¨, ως
κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 48/2021 Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της 8ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 49/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Πολυετή Προγραμματισμό
Προσλήψεων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025¨, ως
κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 52/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας για την
τεχνική και διοικητική της υποστήριξη από το Δήμο Ηράκλειας για την υλοποίηση του
έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου διαρροών (τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού) στα
υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και δράσεις Α.Π.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.»¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 54/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Έγκριση της υπ’ αρ.11/2021
μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενων
Αγροτικών Οδών Δήμου Ηράκλειας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών ¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 67/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Καθορισμός όρων εκμίσθωσης
των υπ’ αρ.309,247,205,571 σχολικών αγρών της Κοινότητας Χειμάρρου Δήμου
Ηράκλειας έκτασης 2.875,00τ.μ., 8.250,00τ.μ., 15.625,00τ.μ., 6.680,00τ.μ. αντίστοιχα,
του υπ’ αρ.1831 σχολικού αγρού της Κοινότητας Χρυσοχωράφων Δήμου Ηράκλειας
έκτασης 6.265,00τ.μ., του υπ’ αρ.787 σχολικού αγρού της Κοινότητας Κοίμησης Δήμου
Ηράκλειας έκτασης 22.802,00τ.μ., του υπ’ αρ.217 σχολικού αγρού της Κοινότητας
Ηράκλειας Δήμου Ηράκλειας έκτασης 17.875,00τ.μ. και του υπ’ αρ.313 σχολικού αγρού
της Κοινότητας Δασοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας έκτασης 15.029,00τ.µ¨, ως
κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 81/2021 ¨Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της 11ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 98/2021 ¨Έγκριση του κατεπείγοντος των θεμάτων της 14ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 101/2021 ¨Έγκριση του κατεπείγοντος των θεμάτων της 14ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 103/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨ Έγκριση μετακίνησης
υπηρεσιακών οχημάτων εκτός έδρας ¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 105/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
ορισμένου χρόνου μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ¨, ως κατεπείγον¨.
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Απόφαση 117/2021 ¨Έγκριση του κατεπείγοντος των θεμάτων της 17ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 125/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨ Έγκριση μετακίνησης
υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας ¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 127/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Έγκριση αποδοχής υλοποίησης
της Πράξης με τίτλο «ARCHI Nature η δημιουργικότητα στην υπηρεσία της ισορροπίας
μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος που διαβιεί», στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, ως κατεπείγον¨.
Απόφαση 129/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Αναμόρφωση (4η) του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021¨, ως κατεπείγοντος¨.
Απόφαση 146/2021 ¨Έγκριση του κατεπείγοντος των θεμάτων της 19ης έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»¨.
Απόφαση 149/2021 ¨Έγκριση συζήτησης του θέματος ¨Εξειδίκευση της πίστωσης και
έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης αιρετών ¨, ως κατεπείγοντος¨.

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/2021.
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 17-11-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

