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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -

ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΕΖΗ 

ΜΑΡΙΑ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 

15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

  

 

Αριθμ.πρωτ.10352 

 

 

Ηράκλειο : 05/02/2021 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 13.00 μμ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 5/Α΄/11-3-2020) και την υπ΄αριθ.40/31-03-

2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για δαπάνες που σχετίζονται με 

ΠΟΕ.   

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για ΠΟΕ Ανταποδοτικών. 

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (5) 

Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. 

5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού  COVID-19. 

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για τη κάλυψη δαπανών από την 

πρόσληψη 20 ατόμων για 4 μήνες. 
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7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των ΔΕΥΑ.   

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου (ανακοπής) και αίτηση 

αναστολής κατά της με ΔΔΠ1/2021 διαταγής προς πληρωμή του Διοικητικού 

Εφετείου Χανίων. 

9. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση εφέσεως κατά της με αριθμό 677/2019 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

10. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 

στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό 

ΟΠΣ 5067500 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

11. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Βέλτιστος συνδυασμός 

δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου» με 

κωδικό ΟΠΣ 5030055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με 

συνολικό ποσό χρηματοδότησης 3.000.000,00€. 

12. Ανάκληση της υπ’αριθμ.8/2021 της Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης με θέμα: 

«Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, έγκριση του 1ου ΠΚΝΤΜΕ και 

έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης αξίας <15% της Αρχικής 

Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης 

και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 

Ηρακλείου (Φάση Β) / Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».  

13. Τροποποίηση της 1046/2020 απόφασης της ΟΕ ως προς τους όρους 

διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων 

άρδευσης στην περιοχή Δαφνών». 

14. Τροποποίηση της 916/2020 απόφασης της ΟΕ ως προς τους όρους της 

μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων»  

15. Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 

στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. στην περιοχή του Κατσαμπά 

της 2ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου. 

16. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση 

παιδικών χαρών 2020». 

17. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων, εργαλείων & διαφόρων 
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αναλωσίμων υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση Δημοτικών 

Κοιμητηρίων». 

18. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων, εργαλείων & διαφόρων 

αναλωσίμων υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση Κοιμητηρίων 

Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού». 

19. Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο 

την «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για 

αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου». 

20. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς  και ελέγχου δικαιολογητικών 

για την εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου «Εκτέλεση Αστικής 

Συγκοινωνίας για την Λειτουργία 3ης Γραμμής ‘mini bus’ και την πιλοτική 

λειτουργία ηλεκτροκίνητων λεωφορείων Δ.Η. στο πλαίσιο της πράξης 

‘ECOROUTS’», ανάθεση της παροχής Υπηρεσίας, ορισμός επιτροπής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης και Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. 

21. Έγκριση πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης-

βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο 

«Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου 

κοιμητηρίου Βασιλειών. 

22. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της 

αρ.πρωτ.προκήρυξης114374/27-11-2020 για την υπηρεσία με τίτλο: 

«Διοργάνωση “Cretan Taste Awards”. 

23. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμών για την υπηρεσία: «Συντήρηση αγροτικού δικτύου Αυγενικής 

του Δήμου Ηρακλείου. 

24.  Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμών για την υπηρεσία: «Καθαρισμός ρεμάτων και μικρών τεχνικών 

έργων» του Δήμου Ηρακλείου. 

25. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού, για την 

ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, 

Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» Δήμου Ηρακλείου. 

26. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης 

του έργου: «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή 

επικάλυψης». 

27. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης 

και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
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θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας. Αντιστήριξη πρανούς 

στη Δημοτική Ενότητα Βουτών λόγω κατολίσθησης από έντονα καιρικά 

φαινόμενα. 

28. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»               

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

29. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 2η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

30. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 3η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

31. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

32. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του 

Ν.4412/2016. 

33. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, 

παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

34. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του 

Ν.4412/2016. 

35. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του 

Ν.4412/2016. 

36. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του 

Ν.4412/2016. 

37. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 3η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του 

Ν.4412/2016. 

38. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παραγρ.8β του 

Ν.4412/2016. 

39. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, 

παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

40. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, 

παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

41. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, 

παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

42. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, 

παραγρ.8β του Ν.4412/2016. 

43. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σύλλα». 

44. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 

υπηρεσία: «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος 

στην παλιά πόλη». 

45. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης με τίτλο: «Ευφυείς εφαρμογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, συστήματα και πλατφόρμες για παρακολούθηση, έλεγχο, 

πρόληψη και έγκαιρη προειδοποίηση στο Δήμο Ηρακλείου. 

46. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης με τίτλο: «Δημιουργία μιας τοπικής ευφυούς και 

καινοτόμου ψηφιακής αγοράς πληροφοριών», στην Πρόσκληση ΑΤ14, στον 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός» στο Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», με τίτλο: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021». 
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47. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αρδευτικό Έργο Αυγενικής 

(Β΄φάση). 

48. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση-

αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης 

Ηρακλείου». 

49. Νέα μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του 

έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Χώρου πρώην ποδοσφαιρικού γηπέδου 

Αυγενικής», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού. 

50. Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηρακλείου».  

51. Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 

παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης Ηρακλείου», λόγω 

απεργίας-αποχής των 6 Ομοσπονδιών της Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 

52. Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (επαναληπτικός 

διαγωνισμός) για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο 

δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου. 

53. Τροποποίηση ημερομηνίας πραγματοποίησης επετειακής έκθεσης με τίτλο: 

«Κρήτη 1821-1898: Στους δρόμους της επανάστασης» και παράταση των 

παραδοτέων που αφορούν στις «Δαπάνες οργάνωσης επετειακής έκθεσης για 

το 1821 από τη ΒΔΒ» της με αριθμ.πρωτ.124509/28-12-2020 Σύμβασης. 

54. Αίτηση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια Μεταλλικών 

Ζαρντινιερών. 

55. Έγκριση παράτασης σύμβασης κατά τη διάρκειά της, για την «Παροχή 

υπηρεσιών, για την διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και 

προγραμμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ του Δήμου 

Ηρακλείου», σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016. 

56. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλίου». 

57. Αποδοχή παράτασης του έργου Α2UFOOD  και αυτοδίκαιη παράταση της 

ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και διαγωνισμών που αφορούν 

στο πρόγραμμα UIA02-115-A2UFood. 

58. Εξειδίκευση δαπάνης της προμήθειας στεφανιών ποσού 1.356,00 ευρώ από 

τον ΚΑ 00-6443.001 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2021. 

59. Εξειδίκευση ποσού 2.000,00 € του Κ.Α.15-6279.001 με τίτλο «Λοιπές 

δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα κ.λπ. (κοινόχρηστα)». 
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60. Εξειδίκευση ποσού 194.890,00 ευρώ του Κ.Α. 60-7341.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο:  «Λειτουργία  Δομών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 

την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο 

Δήμο Ηρακλείου» του προϋπολογισμού  δαπανών οικονομικού έτους 2021. 

61. Εξειδίκευση ποσού 398.500,00 ευρώ του Κ.Α. 60-6473.003 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο:  «Υποέργο 1: Λειτουργικά 

έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ» του 

προϋπολογισμού  δαπανών οικονομικού έτους 2021. 

62. Εξειδίκευση ποσού 46.184,00 ευρώ του Κ.Α. 60-6473.004 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο:  «Υποέργο 2: Λοιπές 

Δράσεις ΚΕΜ (Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και διαπολιτισμικές δράσεις) 

στο Δήμο Ηρακλείου από το Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»» του προϋπολογισμού  

δαπανών οικονομικού έτους 2021. 

63. Εξειδίκευση ποσού 54.600,00 ευρώ του Κ.Α. 60-6473.002 με τίτλο: 

«Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» 

για το  έτος 2021. 

64. Έγκριση εξειδίκευσης ποσού 3.000,00 ευρώ του Κ.Α. 00-6736.001 

«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία (άρθρο 202, 

Ν.3463/06), Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου Δ. Ηρακλείου».  

65. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 60,00 ευρώ του Κ.Α. 00-6451.001 με τίτλο: 

«Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, ηλεκτρονικά 

μέσα κλπ.»,   οικονομικού έτους 2021. 

66. Εξειδίκευση δαπάνης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών  για την ψηφιακή 

πολιτιστική διαχείριση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου 

Ηρακλείου» του Κ.Α. 15-6117.016 με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την 

πολιτιστική διαχείριση του Δήμου Ηρακλείου» με ποσό 24.800,00 ευρώ του 

προϋπολογισμού δαπανών έτους 2021. 

67. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 166,74 ευρώ του ΚΑΕ 10-6236.001 με τίτλο: 

«Λοιπά μισθώματα». 

68. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1000,00 ευρώ του ΚΑΕ 00-6515.001 με τίτλο: 

«Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών». 

69. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ του ΚΑΕ 00-6515.001 με τίτλο: 

«Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών». 

70. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ του ΚΑΕ 00-6818.001 με 

τίτλο: «Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων». 
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71. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ του ΚΑΕ 00-6524.001 με 

τίτλο: «Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων». 

72. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ του ΚΑΕ 00-6495.002 με τίτλο: 

«Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως». 

73. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.580,00 ευρώ του ΚΑ 15-6471.038 με τίτλο: 

«Έξοδα εκδηλώσεων στο πλαίσιο προώθησης μουσικών δραστηριοτήτων 

του Τμήματος μουσικής παιδείας». 

74. Εξειδίκευση δαπανών συνολικού ποσού 100.000,00 ευρώ για τον ΚΑ 70-

6474.008 με τίτλο: «Κοινές δράσεις για τη δημιουργία «Πράσινων»- 

Περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές-

ECORouts» στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού προγράμματος Ιnterreg V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. 

75. Ακύρωση βεβαιωμένου προστίμου . 

76. Διαγραφή τελών και προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών. 

77. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων ΚΟΚ. 

78. Διαγραφή χρέωσης βεβαιωμένης οφειλής. 

79. Διαγραφή βεβαιωμένων παραβάσεων δημοτών. 

80. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα. 

81. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρωμένα τμήματα. 

82. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας 

«Αλεξάκης Δημ.-Χριστοδουλάκης Αστρ.Ο.Ε.» λόγω ανεξόφλητων 

τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή 

και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

83. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Αντωνίτση 

Παναγιώτη λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια 

ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

84. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας 

«Κληρονόμοι Σάββα Σεβαστάκη Ο.Ε.» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που 

αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση 

οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

ΚΕΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
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