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Ηράκλειο : 15/10/2021 

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση διά ζώσης την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-

10-2021 (ΑΔΑ:9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1), 63η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Άρθρο 1 : 

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό των επτά ατόμων, 

αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των 

υγειονομικών μέτρων), προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που 

αναγράφονται παρακάτω.   

 

         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 βάσει 4 αιτημάτων υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου 

σχετικά με μεταβολές σε λειτουργικές δαπάνες.  

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την ενίσχυση Κ.Α. μισθοδοσιών. 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την Αποζημίωση ιδιοκτητών οικοπέδου επί των 

οδών Ιτάνου και Φιλελλήνων, περιοχή Κηπούπολης (Πολεοδομική Ενότητα Δημητρίου-Μπεντεβή). 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για ενίσχυση του Κ.Α. 00-6737.043 για την Γεωφυσική 

έρευνα ρηγμάτων στην περιοχή Πατελών του Δήμου Ηρακλείου.  

5. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου, Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών-Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). 

6. Λήψη απόφασης για νομική υποστήριξη του τέως Εντεταλμένου Συμβούλου Δήμου Ηρακλείου κ. 

Νικολάου Φακουρέλη. 

7. Λήψη απόφασης για νομική υποστήριξη της υπαλλήλου του Δήμου κας Φραγκούλη Ερωφίλης. 

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση εφέσεως κατά της με αρ.Α 603/2021 απόφασης του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

9. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1279/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές). 

10. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1280/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές). 

11. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1281/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές). 

12. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α21/2021 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Ακυρωτική Διαδικασία Τμήμα Α). 

13. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 688/2021 απόφασης του 



 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

14. Έγκριση τευχών δημοπράτησης  και όρων διακήρυξης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου Δημοτικού σχολείου Πετροκεφάλου» και καθορισμός της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού του έργου. 

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού-τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση όρων 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού για την αναβάθμιση 16 παιδικών χαρών», 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο 

σύνολο της προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης 1.270.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ. 

16. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. της 2ης Κοινότητας (περιοχή Πόρου) του Δήμου Ηρακλείου. 

17. ΄Εγκριση διενέργειας του έργου «Αποκαταστάσεις φερόντων στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2», προυπολογιζόμενης αξίας 59.979,40€ 

πλέον ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.   

18. ΄Εγκριση διενέργειας της απευθείας ανάθεσης έργου : «Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων 

Αξιωματικών» ποσού 74.385,42(μαζί με το ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.  

19. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων 

διακήρυξης του έργου για την Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου στο πλαίσιο  του προγράμματος 

«Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για 

Αστικές Περιοχές , A2UFOOD».   

20. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για το έργο 

αυτεπιστασίας που αφορά την «Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας 

& Β/θμιας εκπαίδευσης». 

21. Έγκριση του 1ου Πρακτικού – Ελέγχου Δικαιολογητικών Διαγωνισμού και Οικονομικών 

Προσφορών του έργου με τίτλο : «Εξωραϊσμός των Κηποθέατρων Νίκου Καζαντζάκη και Μάνου 

Χατζηδάκη» (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ 183280).  

22. Έγκριση πρακτικού της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

23. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γερανών 

επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων».  

24. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης 

προσφορών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την 

κατασκευή και συντήρηση τάφων 3ετούς χρήσης και οστεοφύλαξης των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων». 

25. Έγκριση πρακτικού εξέτασης αιτήματος της εταιρείας MULTIX για την αντικατάσταση 

παραδοτέων ειδών σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού 

Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου. 

26. Έγκριση πρακτικού εξέτασης αιτήματος της εταιρείας DATA CHAIN για την αντικατάσταση 

παραδοτέων ειδών σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού 

Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου. 

27. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια με τίτλο: «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των αντλητικών ηλεκτρομηχανικών 

εγκαταστάσεων άρδευσης». 

28. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ». 

29. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 



 

ΑΣΦΑΛΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ». 

30. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

31. Eπικύρωση πρακτικού τροποποίησης που αφορά στη «Διενέργεια και Αξιολόγηση του 

Διαγωνισμού για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού 

Υλικού, Υλικά Φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, 

του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας & Μαζικής Άθλησης (ΔΟΠΑΦ-

ΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η) για ένα έτος» - Τροποποίηση της με αριθμό 948/7-10-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα αναφερόμενα στο πρακτικό. 

32. Έγκριση χορήγησης εσωτερικής παράτασης για την 1η αποκλειστική τμηματική προθεσμία  

του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» (άρθρο 147, παρ.8 του 

ν.4412/2016). 

33. Έγκριση παράτασης παράδοσης για την : «Προμήθεια- Έκδοση Λευκώματος και εκτυπώσεις 

της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου Ηρακλείου».  

34. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος-παράτασης παράδοσης των τελευταίων 

παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΙΤΕ. 

35. Επιμέρους 2η τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της με αρ.57011/13-06-2019 σύμβασης σε ορθή 

επανάληψη για την υπηρεσία με τίτλο «Επικοινωνιακού Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο 

«Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών, (Υποέργο 2), πράξη 

«Τεχνική βοήθεια στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη-

συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών, κωδικός ΟΠΣ 5010499, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 

πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 6 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020.  

36. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Εργασίες Κατεδαφίσεων Επικινδύνως Ετοιμόρροπων 

Κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου».  

37. Έγκριση παράτασης 2ου παραδοτέου του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών του 

ΔΗ». 

38. Εισήγηση τροποποίησης της με αριθμό 840/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά παράταση της σύμβασης 1ης και 2ης γραμμής mini bus.    

39. Ανάκληση της 801/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την 

έγκριση των τευχών δημοπράτησης για το έργο «Συμφωνία πλαίσιο-εργασίες συντήρησης 

οριζόντιας σήμανσης». 

40. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΝΑΡΗ». 

41. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ». 

42. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου 

Σισαμάκη στη Θεσσαλονίκη, στις 14 Οκτωβρίου και επιστροφή στις 16 Οκτωβρίου 2021. 

43. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη από Τρίτη 19/10/2021 έως 

Κυριακή 24/10/2021 στο Άαχεν της Γερμανίας.  

44. Έγκριση αποδοχής δωρεάς της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ -Έγκριση του συμφωνητικού 

συνεργασίας. 



 

45. Έγκριση αποδοχής δωρεάς της εταιρείας ΚΤΕΛ  Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ για την υλοποίηση της 

δράσης στήριξης φοιτητών (αποστολή πακέτων) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022- Έγκριση του 

συμφωνητικού συνεργασίας. 

46. Έγκριση αποδοχής δωρεάς διατακτικών από την εταιρεία RECYCOM για την ενίσχυση του 

Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

47. Διαγραφή τελών & προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών μετά από αίτηση της εταιρίας 

«Γ.Χαιρέτης & ΣΙΑ ΟΕ». 

48. Διαγραφή τελών & προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών μετά από αίτηση της κας 

Χατζηαναστασίου Αγγελικής. 

49. Διαγραφή υπολοίπου ποσού για τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έτους 2018. 

50. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα .  

51. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

52.  Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ. 

53. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ. 

54. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ. 

55. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ. 

56. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

    ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

                                                               
 

  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 


