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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:  194                                                                                                                                                                                                                                                                               
======================= 

(Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 7 ) 
=============================== 

 
Περίληψη: Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης για την πράξη «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις 
αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ ∆ήµου Ηρακλείου 
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηµατοδοτείται 
από το Ε.Τ.Π.Α. 
================================================================== 
Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  Ηρακλείου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013  
και  ώρα  15:00 ύστερα  από  την αριθµ. 42.793/22-3-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 
 

                                                                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αγαπάκης ∆ηµήτριος, Αεράκης Γεώργιος, Αχλαδιανάκης Εµµανουήλ, Βαρδαβάς 
Κωνσταντίνος, Βασιλακάκη Μαρία, Βασιλάκης Εµµανουήλ, Βουρεξάκης Γεώργιος, 
Γιαλιτάκης Νικόλαος, Γιάνναρη Ευσεβία, ∆αγκωνάκης Ευστράτιος, ∆ηµόπουλος  Νικόλαος,   
∆ολαψάκης  Κωνσταντίνος,  ∆ροσίτης Ιωάννης,  Ηλιαδάκης  Αναστάσιος,   Καµπανός  
Κωνσταντίνος, Καµπιτάκης Κωνσταντίνος, Καραντινός Γεώργιος,  Καρατζάνης  ∆ηµήτριος,  
Καρτσώνη – Κοκολογιάννη  Κωνσταντία, Κασαπάκης Μιχαήλ,  Κλάδος Βασίλειος,  Κόκκορη 
- Παπαδάκη  Ελένη, Κυπραίος Ανδρέας,  Λαγκωνάκη  Μαρία,  Λαζαρίδης Αλέξανδρος,  
Μακαρόνας Γρηγόριος, Ματζαπετάκης Νικόλαος, Μαχλάς Νικόλαος, Mαυρογιάννης 
Εµµανουήλ, Μηλάκης Εµµανουήλ, Μπολάκης Αριστείδης, Ξυλούρη-Ξηµέρη Μαρία, 
Παρασύρης Γεώργιος, Παττακού- Επιτροπάκη Στυλιανή, Περισυνάκης Μιχαήλ, Ρουµπάκης 
Εµµανουήλ, Σισαµάκης Ευάγγελος, Σκεπάρνης Γεώργιος, Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκυβαλάκη 
Ειρήνη, Σπιθούρης Βασίλειος, Σπυριδάκης ∆ηµήτριος, Στειακάκης Γεώργιος, Συγγελάκη 
∆έσποινα, Συντυχάκη Καλλιόπη, Συντυχάκης Εµµανουήλ, Σχοιναράκη Αγγελική, Τζιράκη 
Μαρία, Τιτοµιχελάκη-Μπέρκη Μαρία. 
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Οι απόντες  κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 42.793/22-3-2013  πρόσκληση του κ. 
Προέδρου και είναι οι κ.κ. Αεράκης Γεώργιος, Γιάνναρη Ευσεβία, ∆ροσίτης Ιωάννης, 
Λαζαρίδης Αλέξανδρος, Μαχλάς Νικόλαος, Ρουµπάκης Εµµανουήλ  και Τζιράκη Μαρία .  

Παρόντες  επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι  του Συµβουλίου,  υπάλληλοι του  
∆ήµου  Εµµανουήλ  Κεφάκης και Αγγελική Σµυρνάκη.  

Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  βρισκόµενο  σε νόµιµη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
 
 

ΘΕΜΑ: 4ο   
            Τίθεται υπόψη του Συµβουλίου η αριθµ. πρωτ. 44.222/26-3-2013 εισήγηση  της ∆/νσης  
Τεχνικών Έργων και Μελετών (Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών 
Συνόλων & ενετικών Τειχών)  του ∆ήµου  που έχει ως εξής:    
 
« Θέµα: Έγκριση µελέτης  και υποβολή πρότασης για την πράξη «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 
4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ ∆ήµου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ 
ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. 

Σχετικό: Το αρ. πρ. 1276/25-2-2013 «2η Τροποποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης 
για την έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ» 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 

1. Την πρόσκληση µε κωδικό 29, Άξονας Προτεραιότητας 7, κωδικό θέµατος 61 
«Ολοκληρωµένα σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση» 
κατηγορία πράξεων 07.61.01.01 – Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας 
κλίµακας», ΟΣΑΑ ∆ήµου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α, και τις αρ. 1η, 2η, 3η, 4η και 
5η Τροποποίηση αυτής. 

2. Την µε αρ. 1276/25-2-2013 «2η Τροποποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης 
για την έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ». 

Πρόκειται να καταθέσει πρόταση για  το έργο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ», που αφορά αστη ∆ηµοσιοποίηση του µεγάλου επιχειρησιακού σχεδίου 
«Hράκλειο κάθε βήµα .... ένα ταξίδι στην ιστορία». 
Το προτεινόµενο Σχέδιο εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 
και ειδικότερα τα άρθρα 2 έως 10 του Τµήµατος 1, που αναφέρονται στην υποχρέωση των 
δικαιούχων της ∆΄Προγραµµατικής Περιόδου για υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας και 
δικτύωσης στο πλαίσιο των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαθρωτικά ταµεία της 
ΕΕ.  
Σύµφωνα µε τη µελέτη που έχει συντάξει η υπηρεσία θα αναληφθούν ενέργειες ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης αλλά και του συνόλου των 
κατοίκων της πόλης σε θέµατα που άπτονται των στόχων του Σχεδίου και ενέργειες προβολής 
του Σχεδίου ώστε να υπάρξει διάχυση των στόχων του και συµµετοχή των πολιτών σε 
διαδικασίες τύπου «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) για τη διαµόρφωση απόψεων και 

ΑΔΑ: ΒΕ26Ω0Ο-Ρ03



 3 

λήψη αποφάσεων. Επίσης θα αναληφθούν ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας των τοπικών 
φορέων σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, στο πλαίσιο 
των προτεραιοτήτων και των στόχων του Σχεδίου. 
Για την  επιτυχία του σχεδίου µελετάται να ενεργοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερο οι 
κάτοικοι της περιοχής και κυρίως τα παιδιά των δύο δηµοτικών σχολείων  (1ο ∆ηµοτικό και  
8ο ∆ηµοτικό) που βρίσκονται εκεί. Συµπληρωµατικά µπορούν να λειτουργήσουν και παιδιά 
δηµοτικών απ’ όλη την πόλη.  
Έχοντας αποδεκτεί την κόπωση των πολιτών από τις συµβατικές µεθόδους πληροφόρησης 
επιχειρείται η δηµοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου µε εναλλακτικούς τρόπους, όπως η 
εικαστική ανάδειξη του βασικού µνηµειακού χώρου των ενετικών τειχών, που  σηµατοδοτεί 
την περιοχή παρέµβασης αλλά και χαρακτηρίζει το σύνολο της πόλης του Ηρακλείου, µε ένα 
ολιγόλεπτο βίντεο. 
∆ίνεται η ευκαιρία σε µαθητές να περπατήσουν οι ίδιοι την πόλη τους και να την 
παρουσιάσουν µε τη δική τους µατιά στους υποψήφιους µικρούς επισκέπτες είτε είναι στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικής περιήγησης είτε βρίσκονται στην πόλη ως τουρίστες. 
Τα παιδιά θα είναι εξάλλου πρωταγωνιστές σε µια ιστορία που θα είναι εµπνευσµένη από την 
πόλη του Ηρακλείου. 
Επιλέγεται τέλος η παρουσίαση των παρεµβάσεων να γίνει µέσα από θεµατικές εκδηλώσεις, 
οπτικά µηνύµατα και ένα έντυπο τα οποία θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε µια 
κεντρική εκδήλωση σε χώρο που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα έτσι ώστε το σύνολο της 
πόλης και των φορέων να ζήσουν και να δουν όσο πιο άµεσα γίνεται τις αλλαγές που 
επιτυγχάνονται µέσα από το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
«Hράκλειο κάθε βήµα .... ένα ταξίδι στην ιστορία». 
 

• Οι δράσεις του σχεδίου αναλυτικά είναι: 

1 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΕΤΙΚΩΝ 

ΤΕΙΧΩΝ 

ΟΜΑ∆Α  

ΣΤΟΧΟΣ 

Ευρύ Κοινό 

 

Περιγραφή ∆ράσης: Η δράση περιλαµβάνει τη δηµιουργία  εικαστικού – καλλιτεχνικού  video 

για τα ενετικά τείχη, µε περιεχόµενο µουσικοχορευτικό. 

H υλοποίηση της δράσης περιλαµβάνει τη χορογράφο, τη χορογραφία, την οµάδα (ή το άτοµο) 

που θα την εκτελέσει, τη βιντεοσκόπιση, και το µοντάζ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το video θα έχει διάρκεια 

3΄-10́ . 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1 video και αναπαραγωγή 

σε τουλάχιστον 300 

ΤΕΜΑΧΙΑ (dvd) 
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2 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ  ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΟΜΑ∆Α  

ΣΤΟΧΟΣ 

Παιδιά ηλικίας 6-12 και Ευρύ Κοινό 

 

Περιγραφή ∆ράσης: Η δράση περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενηµερωτικού χάρτη,  στο 

υπόβαθρο που ήδη υπάρχει, µε έµφαση σε σηµεία ενδιαφέροντος από παιδιά. Στην υλοποίηση 

της δράσης αυτής θα βοηθήσουν και τα σχολεία της περιοχής (συγκέντρωση πληροφορίας). Η 

υλοποίηση της δράσης περιλαµβάνει την επιµέλεια του κειµένου/πληροφοριών, τη σύνταξη 

κειµένου, το δηµιουργικό σχεδιασµό και την παραγωγή ενηµερωτικού χάρτη. 

 

3 WORKSHOP – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ  

ΟΜΑ∆Α  

ΣΤΟΧΟΣ 

Παιδιά ηλικίας 6-12  

 

Περιγραφή ∆ράσης: Οργάνωση 1 workshop (3ωρης διάρκειας) υπό τη µορφή ή «εργαστηρίου 

παιδικού παραµυθιού». Στο workshop, υπό την καθοδήγηση ειδικών, µικροί µαθητές σχολείων 

του Ηρακλείου, θα αναλάβουν τη δηµιουργία ενός παιδικού παραµυθιού. Στο workshop θα 

συµµετέχουν έως 20 µαθητές. Το παραµύθι, θα οπτικοποιηθεί µέσα από εφαρµογή 

(ppt/slideshare κλπ) και θα αναπαραχθεί σε έντυπη µορφή (έντυπο) σε 2.000 αντίτυπα 

(διάσταση Α5 ή µικρότερη, σε 8-16 σελίδες). Η υλοποίηση της δράσης περιλαµβάνει την 

οργάνωση του workshop, την επιµέλεια της έκδοσης, την εικονογράφιση (αν απαιτηθεί), το 

δηµιουργικό σχεδιασµό και την παραγωγή του εντύπου. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 3.1.: Οργάνωση Workshop 

3.2. Έντυπο (Παραµύθι) σε 2.000 τεµ. 

 

4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΣΑΑ 

ΟΜΑ∆Α  

ΣΤΟΧΟΣ 

Ευρύ Κοινό 

 

Περιγραφή ∆ράσης: ∆ηµιουργία ενηµερωτικού εντύπου µε εικαστική απεικόνιση των έργων 

που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Αστικού Προγράµµατος. Η εικαστική απεικόνιση θα 

αφορά είτε στάδια από την υλοποίηση των έργων, ή µακέτες απεικόνισης ή φωτογραφική 

απεικόνιση (για τα έργα που θα έχουν υλοποιηθεί). Η υλοποίηση της δράσης περιλαµβάνει τη 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 5000 τεµ ενηµερωτικού χάρτη 
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συγκέντρωση της πληροφορίας, τη σύνταξη και επιµέλεια κειµένου, το δηµιουργικό 

σχεδιασµό και την αναπαραγωγή ενός 8σελιδου εντύπου. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Ενηµερωτικό Έντυπο σε 2.500 τµχ. 

 

5 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΜΑ∆Α  

ΣΤΟΧΟΣ 

Ευρύ Κοινό,  φορείς  

και παιδιά που συµµετείχαν στο σύνολο των δράσεων 

 

Περιγραφή ∆ράσης: Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων παρουσίασης των ανωτέρω ∆ράσεων 1-3 

ενώ το έντυπο της ∆ράσης 4, θα µοιραστεί, ως ενηµερωτικό υλικό.  

Πρόκειται για ένα τριήµερο εκδηλώσεων που κορυφώνεται µε µια µεγάλη κεντρική εκδήλωση  

η οποία θα έχει µουσικοχορευτικό περιεχόµενο και στο πλαίσιο της οποίας, θα γίνει προβολή 

του video και του παραµυθιού και θα παρουσιαστεί ο χάρτης περιήγησης της πόλης, ενώ θα 

υπάρχει και καλλιτεχνικό δρώµενο από την Ορχήστρα Νέων.  

Στο πλαίσιο αυτό θα παραχθούν και 8-10 banner (αυτοστήρικτα) µε προβολή όλων των έργων 

που περιλαµβάνει το Αστικό Πρόγραµµα.  

Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν σε χώρους που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το 

πρόγραµµα και θα είναι ανοικτές στο κοινό. 

Παραδοτέο  5.1.: Ενηµερωτική Εκδήλωση 

Συµπληρωµατικά θα λειτουργήσει και θεατρικό δρώµενο- παιχνίδι για παιδιά µε θεµατολογία 

που θα αφορά είτε την έκθεση Καζαντζάκη είτε το έτος «Γκρέκο» (2014 

Περιγραφή δράσης: Σε ανοικτό (πλατεία) ή κλειστό χώρο (θα διατεθεί από το ∆ήµο) θα 

πραγµατοποιηθεί καλλιτεχνικό δρώµενο υπό τη µορφή, θεατρικού παιχνιδιού, διάρκειας 2-4 

ώρες. Η θεµατολογία του θεατρικού θα αφορά είτε την έκθεση Καζαντζάκη είτε το έτος 

«Γκρέκο» (2014).  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Ενηµερωτικές εκδηλώσεις:  

• Συναυλία ορχήστρας νέων,  

• Θεατρικό δρώµενο 

• Κεντρική εκδήλωση 

Το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου είναι 12 µήνες από την ηµεροµηνία ανάθεσης και 

ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 60.00,00€ 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούµε όπως: 
Α/ Εγκρίνετε τη σχετική µελέτη για το έργο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ»: 
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 Β/ Την υποβολή πρότασης για το έργο ««∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ»» στην πρόσκληση µε κωδικό 29, Άξονας Προτεραιότητας 7, κωδικό θέµατος 61 
«Ολοκληρωµένα σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση» κατηγορία 
πράξεων 07.61.01.01 – Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας», ΟΣΑΑ 
∆ήµου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που 
χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α, και τις αρ. 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Τροποποίηση αυτής, µε 
προϋπολογισµό 60.000,00 €. ».  

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο Σώµα ότι το θέµα εισάγεται για συζήτηση ως 

κατεπείγον εκτός ηµερήσιας διάταξης και ζήτησε από το Συµβούλιο να αποφανθεί για το 
κατεπείγον ή όχι. Το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε τη συζήτηση του θέµατος ως κατεπείγον εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

         Η εισήγηση της Υπηρεσίας έγινε οµόφωνα  δεκτή από τα µέλη του Συµβουλίου και ο κ. 
Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης   
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
         

       Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας  και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010   

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
     Εγκρίνει τη µελέτη για το έργο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ», µε προϋπολογισµό 60.000,00 €.   
    Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για το έργο ««∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ» στην πρόσκληση µε κωδικό 29, Άξονας Προτεραιότητας 7, κωδικό θέµατος 
61 «Ολοκληρωµένα σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση» κατηγορία 
πράξεων 07.61.01.01 – Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας», ΟΣΑΑ 
∆ήµου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που 
χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α, και τις αρ. 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Τροποποίηση αυτής, µε 
προϋπολογισµό 60.000,00 €.   
 

                                                             ́Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για ∆ηµ. Υπηρεσία 
                                                              Ηράκλειο 27 / 03/ 2013 
                                                              Ο Γραµµατέας 
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