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Ηράκλειο : 29/10/2021 

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση διά ζώσης την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με 

αριθ.643/24-9-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και με αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25-

10-2021 (ΑΔΑ:907746ΜΤΛ6-ΥΟ8), 65η 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 για την είσπραξη της συμπληρωματικής απόδοσης 

ΚΑΠ, την ανάπτυξη θεματικών διαδρομών στην Ενδοχώρα, την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών 

αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-19, Εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας για τη 

λειτουργία της 1ης, 2ης, 3ης Γραμμής mini bus και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

C-IZEBs.   

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την κάλυψη των δαπανών σχετικά με κατεπείγουσες 

εργασίες άρσης επικινδυνότητας του Μεγάρου Κοθρή, του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού 25ης 

Αυγούστου, αρ.3 και του νεωτερικού ανοίγματος στη Χανιόπορτα. 

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την κάλυψη των δαπανών σχετικά με επείγουσες 

εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων. 

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την κάλυψη αμοιβής Κτηνιάτρου.   

5. Εισήγηση απαλλαγής από δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα συνεχιζόμενα 

έργα ανάπλασης στο κέντρο του Ηρακλείου.  

6.  Εισήγηση απαλλαγής από δημοτικά τέλη των σεισμοπλήκτων οικογενειών.  

7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του Δήμου  για το Γ’ τρίμηνο του 2021.  

8. Ακύρωση της με αριθμ.667/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμμόρφωση με την 

απόφαση 1433/2021 της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Δήμου Ηρακλείου. 

9. Έγκριση διενέργειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, 



 

κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος βαν-ψυγείο. 

10. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης» τεχνικών 

προδιαγραφών, μελέτης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού.  

11. Έγκριση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων της Δ/νσης 

Συντήρησης & Αυτεπιστασίας και του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου». 

12. Έγκριση 1ου πρακτικού Έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού της προμήθειας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΙΤΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 11Χ11 ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ», Δήμου Ηρακλείου.  

13. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου των δικαιολογητικών μειοδότη- Κατακύρωση της 

προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ» του Δήμου Ηρακλείου. 

14. Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε δυο 

τμήματα για την υλοποίηση/ανάθεση με διαγωνιστική διαδικασία των υποέργων 1 & 2 της πράξης 

«Διαδραστικό Ηράκλειο (Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ) ». 

15. Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και του 

πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του υπ’αρ.101640 Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, 

γιλέκα κλπ.)». 

16. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

17. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

18. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

19. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

20. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

21. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

22. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του  διαγωνισμού της «Προμήθειας μηχανημάτων της 

Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας τμήμα 2-καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα».  

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΥΚΑΝΙΟΥ». 

24. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης για τη λειτουργία της 

3ης γραμμής mini bus. 

25. Εισήγηση για την αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δράσεις 

αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου».  

26. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 512/2021 απόφασης του Διοικητικού πρωτοδικείου 

Ηρακλείου (τμήμα Β Μονομελές ).  

27. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή αποζημίωσης 

για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης  για τη δημιουργία 

δρόμου, ιδιοκτησίας της κας Ζερβού Παναγιώτας τ. Ηλία εμβαδού 16,39μ2 στο ΟΤ 2215 (201) της 



 

περιοχής «Θέρισσος-Δειλινά-Μασταμπάς-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου. 

28. Βεβαίωση περαίωσης της μελέτης με θέμα «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών 

ακινήτων». 

29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Αθλητικών Χώρων» . 

30. Έγκριση δεύτερης παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομων 

Μηχανικών Κομποστοποιητών» στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου έργου A2UFOOD.  

31. Χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συμμέτοχων του 

πανελληνίου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας 

και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης». 

32. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρίνου 

Παττακού  στην Αθήνα, στις 4 Νοεμβρίου 2021 και επιστροφή στις 5 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου 

να παραστεί σε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα. 

33. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου 

Σισαμάκη στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Νοεμβρίου 2021 και επιστροφή στις 13 Νοεμβρίου 2021, 

προκειμένου να παρευρεθεί στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2021. 

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

Χατζηαγαπητού Χρυσής. 

35. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών.  

36. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ ΔΤ ΔΦ.  

37. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα. 

38. Έγκριση κάλυψης κόστους βενζίνης. 

39. Έγκριση μείωσης μισθώματος περιπτέρου.  

40. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων ΚΟΚ.  

 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

    ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

                                                               
 

  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 


