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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση διά ζώσης την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 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.69/189/οικ.21929/23-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9), 67η 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 σύμφωνα με τα αιτήματα (3) Τμημάτων του 

Δήμου Ηρακλείου.  

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων και ΚΑ 

Δαπανών για το «Υποέργο 2: Αναβάθμιση παιδικών χαρών και υπαίθριων αθλητικών 

δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό» στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου «Δράσεις αστικής 

αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου».  

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την πληρωμή της αμοιβής του καθηγητή 

Συνταγματικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρέλη. 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (απόφαση 62/2021 του 

Διοικητικού Συμβουλίου). 

5. ΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών – Στοχοθεσίας του  ΔΟΠΑΦΜΑΗ (απόφαση 

61/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου). 

6. Έγκριση διενέργειας με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 

την προμήθεια λυόμενων  αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. 

7. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια 

υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων». 

8. Ανάκληση της 1007/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής- Εκ νέου 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 με βάση την τιμή στο σύνολο 

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

9. Επιμέρους τροποποίηση χρονοδιαγράμματος και αντικατάσταση είδους των παραδοτέων της 

με αρ.54437/15-06-2021 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για 

την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020)», κωδικός ΟΠΣ 



 

5029497, που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

10. Τροποποίηση της 325/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το συνολικό όριο 

συμβάσεων από 500.000€ σε 563.000€. 

11. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Μνημείου πεσόντων αξιωματικών» ποσού 

74.385,42 (με το ΦΠΑ). 

12. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων 

πρανών στην περιοχή Σταυρακίων (πρανές εκκλησίας Αγ. Σπυρίδωνα)» προϋπολογιζόμενης  αξίας 

74.400,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 24% και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης. 

13. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις 

βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ Δήμου Ηρακλείου ποσού 74.392,14 (μαζί με το 

ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.  

14. Έγκριση:  (α) της επικαιροποίησης στο ΟΠΣ του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Κέντρο 

Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» χρηματοδοτούμενης από το ΕΠ 

Κρήτη 2014-2020, (β) του σχεδίου της 3ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 

του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης,  (γ) της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας της ως άνω δομής και (δ) της αλλαγής μέλους της ομάδας έργου.  

15. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών 

ΑΕ με τίτλο: «Εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας για τη λειτουργία 1ης, 2ης και  3ης γραμμής ΜΙΝI 

BUS».  

16. Επικύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την 

κατασκευή και συντήρηση τάφων 3ετούς χρήσης και οστεοφύλαξης των Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

17. Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες επισκευής 

και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου» 

(Αρ.πρωτ.Προκήρυξης97415/11-10-2021). 

18. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οκτώ (8) φορτηγών αυτοκινήτων 

διαφόρων χωρητικοτήτων». 

19. Επικύρωση πρακτικών διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια 

«Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων ΚΧ πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου. 

20. Επικύρωση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής που αφορά την αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων για τον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό άνω των ορίων συμφωνίας-πλαίσιο, που αφορά τη  «Προμήθεια ανταλλακτικών-

αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και 

υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

21. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δώδεκα (12) μοτοποδηλάτων τύπου 

scooter». 

22. Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των 

υπηρεσιών του ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ στην περιοχή του Πόρου της 2ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου. 

23. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-Κατακύρωσης 

διαγωνισμού τελευταίου μειοδότη της Διακήρυξης με αρ.πρωτ.81982/30-08-2021 (ΑΔΑΜ: 

21PROC009129568 2021-08-30) του έργου με τίτλο: “ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ Ν. 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ & ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ” (αρ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ183280).  

24. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου των οικονομικών προσφορών «Πρακτικό ΙΙΙ» και ανάθεση 

σύμβασης του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης 

περιοχής Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά».   

25. Έγκριση  πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών και εισήγησης 

για ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών 

περιοχή». 

26. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την 

κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Διαμόρφωσης Ισόπεδων 

Κόμβων» Δήμου Ηρακλείου. 



 

27. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της μελέτης με 

τίτλο: «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της Κρήνης Μοροζίνι». 

28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας καταβολής χρηματικών καταλόγων. 

29. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης 

Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: Ανάπλαση οδού Γιαννίκου, Βικέλας & Ρωμανού. 

30. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Διαμόρφωση 

οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού. 

31. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αναδιαγράμμιση 

οδοστρώματος-διαβάσεων πεζών». 

32. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και επισκευή τμήματος 

κεντρικού αγωγού άρδευσης με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην τοπική κοινότητα 

Προφήτη Ηλία». 

33. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου: 

«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».  

34. Τροποποίηση στοιχείου του άρθρου 4 του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης για την: Εκπόνηση έρευνας εκτίμησης αναγκών και κοινωνικός σχεδιασμός 

για την ανάπτυξη της συνοικίας των Δειλινών της πόλης του Ηρακλείου.  

35. Εξειδίκευση ποσού 1.339,75€ του Κ.Α.15-6279.001 με τίτλο: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 

φωτισμό, καθαριότητας κ.λπ. (κοινόχρηστα). 

36. Εξειδίκευση δαπανών για τον Κ.Α. Εξόδων 70-6474.015 με τίτλο : «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ COOPERATIVE INTELLIGENT EDUCATION & 

ELECTROMOBILITY ZERO ENERGY BUILDINGS (C-IZEBS)» του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».   

37. Έγκριση παράτασης του παραδοτέου για την: Προμήθεια – Έκδοση Λευκώματος και 

εκτυπώσεις της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς. 

38. Αίτημα παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών για συντήρηση-βελτίωση 

θερμοκηπίου του δημοτικού φυτωρίου στην Όαση». Αρ.σύμβασης103619/26-10-2021. 

39. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις 

υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους-2ο υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρο 

Κνωσσού».  

40. Αποδοχή παράτασης σύμβασης μίσθωσης συνιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου. 

41. Παράταση της σύμβασης υπ’αριθμ.106799/04-11-2021 (21SYMV0094775662021-11-04) 

της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΙΣΤΗ ΟΕ» για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 

2020, αρ.πρωτ.108787/12-11-2020 προκήρυξης και Α/Α ΕΣΗΔΗΔ 99601.  

42. Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση 

χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης». 

43. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, 

Βικέλας και Ρωμανού». 

44. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ’αρ.πρωτ.90896/22-09-2021 

σύμβασης για την: «Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Γενικού Λυκείου» με αρ.πρωτ.Διακήρυξης 

30048/06-04-2021. 

45. Χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της με αρ.πρωτ.37956/28-04-2021 Σύμβασης που 

αφορά στις εργασίες εκτύπωσης εκδόσεων. 

46. Χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 

γέφυρας Μπαλτά». 

47. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ισχύος των προσφορών που έχουν κατατεθεί για το έργο 

με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάσση και β) 

στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη». 

48. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συμφωνία πλαίσιο για 

το έργο «Εργασίες συντήρησης οριζόντιας σήμανσης», του Δήμου Ηρακλείου. 

49. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης για την καταβολή αποζημίωσης για 

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

δρόμου, ιδιοκτησίας Λιλίτση Θεοδώρου του Αντωνίου.  

50. Άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ΄αριθ.851/2021, 837 και 838/2021 αποφάσεων του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  



 

51. Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ.839/2021 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

52. Αποδοχή δωρεάς στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μπορούμε Είμαστε 

Οικογένεια-ΑΒ» για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά πολιτών κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου. 

53. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας 

έτους 2021. 

54. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών.  

55. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων και επαναβεβαίωσή τους  με νέα ημερομηνία. 

56. Διαγραφή προσαυξήσεων (Καραταράκη Εμμανουήλ). 

57. Διαγραφή προσαυξήσεων (Χρυσού Ελευθερίας). 

58. Διαγραφή προσαυξήσεων (Νικόλαου Μιλτιάδη). 

59. Διαγραφή προσαυξήσεων (Τσιχλάκη Λάμπρου). 

60. Διαγραφή προσαυξήσεων (Βαλεργάκη Γεωργίου). 

61. Διαγραφή προσαυξήσεων (Συγγελάκη Αικατερίνης). 

62. Διαγραφή προσαυξήσεων (Παπαδάκη Ιωάννη). 

63. Διαγραφή προσαυξήσεων (Ζερβού Ιωάννη). 

64. Διαγραφή προσαυξήσεων (Χαραλαμπάκη Εμμανουήλ). 

65. Διαγραφή προσαυξήσεων (Βασιλοκωνσταντάκη Μαρίας).  

66. Διαγραφή προσαυξήσεων (Ασαργιωτάκης Λάμπρος & Σια Ε.Ε).  

67. Διαγραφή προσαυξήσεων (Γ.Ασαργιωτάκης & Σια Ε.Ε).  

68. Διαγραφή ποσού και επαναβεβαίωση στον σωστό υπόχρεο. 

69. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ.Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα από 

08/12/2021 έως 11/12/2021. 

70. Εξέταση αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της Σφακιανάκη 

Παρασκευής για αποκατάσταση της ζημίας του αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου.  

71. Εξέταση αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της Παπαχρονάκη ΄Αννας 

για αποκατάσταση της ζημίας του αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου.  

 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

    ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

     

 

                                                               
 

  

 

 

 

 

 

 

                                    

 



 

 


