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Ηράκλειο : 12/11/2021

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση διά ζώσης την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.30 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.69/188 /οικ.21100/8-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ), 66η 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. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών και Φόρων για το έτος 2022.
2. Καθορισμός τελών ύδατος άρδευσης για το έτος 2022.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου στο Δήμο
Ηρακλείου.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής του
Δήμου, για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, την πιστοποίηση ανελκυστήρων,
αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών, προμήθεια σωλήνων για ΚΧ Πρασίνου και για την μελέτη
ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 με τίτλο «Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στην
«Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕ».
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την κάλυψη των δαπανών σχετικά με
τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την εγγραφή νέων ΚΑ εσόδων – εξόδων για την
υλοποίηση της πράξης: Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με τίτλο «Ενεργειακή
αναβάθμιση των Ιστορικών Κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Λότζιας – Δημαρχείου Δήμου Ηρακλείου» και ακρωνύμιο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ».
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 βάσει 4 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου
Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
9. Ανάκληση της με αρ.1051/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εξειδίκευση ποσού και
έγκριση μετακίνησης του κ.Δημάρχου στην Αθήνα στις 18/11/2021.
10. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1284/2020 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
11. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1286/2020 απόφασης του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
12. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1288/2020 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
13. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1289/2020 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
14. Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες των εορταστικών εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν τα Χριστούγεννα στο Κεντρικό Δημαρχείο, ήτοι γλυκίσματα κατά την
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και μπουφέ για την Πρωτοχρονιά, συμπεριλαμβανομένης
και της καθιερωμένης βασιλόπιτας.
15. Εξειδίκευση δαπανών, για την 2η φάση της πράξης με διακριτικό τίτλο: “KAIROS – Cultural
heritage as an opportunity of urban development and social sustainability”, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III – Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης (Action Planning
Networks).
16. Εξειδίκευση Προϋπολογισμού για την πράξη με τίτλο: “Global Goals for Cities” – Στόχοι
βιώσιμης ανάπτυξης – Δημιουργία Πιλοτικού Δικτύου, πρόγραμμα Ευρωπαϊκής συνεργασίας
URBACT III.
17. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση όρων διακήρυξης του
ανοικτού διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή ραμπών
και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου».
18. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 12ου
νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
19. Εισήγηση για την λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων
για την συνομολόγηση επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
αναφορικά με το έργο: Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου.
20. Ακύρωση της με αρ. 559/2021 απόφασης της Ο.Ε. και συμμόρφωση με την 1408/2021
απόφαση της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Έργο
διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών – Τμήμα 2, Δήμου Ηρακλείου.
21. Επικύρωση πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης-βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και
επιλογής αναδόχου εκπόνησης της συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία-πλαίσιο για την
εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής».
22. Επικύρωση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 4Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
23. Επικύρωση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
24. Επικύρωση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 3Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
25. Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
26. Τροποποίηση της συμβάσεως που αφορά την υπηρεσία εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για
την υλοποίηση της Β φάσης του προγράμματος: “KAIROS – Cultural heritage as a tool of
economic development and social inclusion”, URBACT III – της Ε.Ε. με στόχο την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς ιστορικών πόλεων αναπτύσσοντας στρατηγικές οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής.
27. Παράταση χρονικής διάρκειας ενός μήνα της με αριθμ.πρωτ.37956/28.04.2021 Σύμβασης που
αφορά στις εργασίες εκτύπωσης εκδόσεων της Β.Δ.Β.
28. Έγκριση παράτασης συνολικής διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας για τη
διαχείριση των λυμάτων και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του κυνοκομείου».

29. Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ.111342/19-11-2020 σύμβασης της
υπηρεσίας για την Τουριστική προβολή του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του «Επικοινωνιακού
σχεδίου τουριστικής προβολής 2020» Κ.Α Εξόδων 00-6431.010 «Έξοδα διαφημιστικής προβολής
ΔΗ (έντυπα μέσα, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ημερίδες, συνέδρια κλπ.) με
CPV:79970000-4 «Υπηρεσίες Δημοσιευμάτων».
30. Τροποποίηση της με αρ.347/06-04-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης
ποσού 30.920 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.
31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της παροχής υπηρεσίας για την
εφαρμογή προσωρινών εργοταξιακών ρυθμίσεων στη συμβολή των οδών Παπαγιάννη ΣκουλάΛυκείου-Χριστ. Ξυλούρη και Αγ.Ι.Χωστού.
32. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αποτύπωση και
καταγραφή υφιστάμενων υποδομών άρδευσης Δήμου Ηρακλείου».
33. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο
«Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β)/Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».
34. ΄Εγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου : Αντικατάσταση και επισκευή
τμήματος κεντρικού αγωγού άρδευσης με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ
Προφήτη Ηλία.
35. Λήψη απόφασης για την εξόφληση με εξώδικο συμβιβασμό του κ. Γεώργιου Σωτηρέλη.
36. 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 των α)Βεληβασάκη Ειρήνης σύζ. Νικολάου, β)Βεληβασάκη
Νικολάου του Εμμ. συνολικού εμβαδού 111,43 στο ΟΤ Γ1652 (329) της περιοχής «Άγιος ΙωάννηςΜεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.
37. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης του ζωγράφου Κων/νου Περάκη προς το Δήμο Ηρακλείου.
38. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης του ζωγράφου Δημήτρη Τζανή προς το Δήμο Ηρακλείου.
39. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.
40. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας Αγγελιδάκη Μαρίας.
41. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. Σταματάκη Αντωνίου.
42. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. Σπαντιδάκη Κωνσταντίνου.
43. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας Μεγαλούδη Χρύσας.
44. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. Καλαιτζάκη Στυλιανού.
45. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ.Χρηστάκη Εμμανουήλ.
46. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ.Φραγκάκη Βασιλείου.
47. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ.Φανταουτσάκη Σπυρίδωνα.
48. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας Μοναστηριώτη Μαρίας.
49. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ.Αυγενάκη Αδάμ.
50. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας Μηταρά Φωτεινής.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

