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Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την  Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα
13.00 μμ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 77 του
Ν. 4555/2018, καθώς και το ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τεύχος Β΄,  προκειμένου να συζητήσουμε
και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.  Έγκριση του απολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου. 

2. ΄Έγκριση του Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου. 

3. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος δράσης 2022.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους  2022  για  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  της   πράξης
«Βιώσιμη  μικροκινητικότητα  μέσω  συστήματος  κοινόχρηστών  ποδηλάτων  σε  Δήμους  της
χώρας». 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα (9) τμημάτων
του Δήμου Ηρακλείου. 

6. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2022  βάση  5  αιτημάτων  Υπηρεσιών  του  Δήμου

Ηρακλείου. 

7. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση αναιρέσεως κατά της 42/2022 απόφασης του Τριμελούς  

Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί της  

με αριθμ.90/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά πα-
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ρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

10. Άσκηση προσφυγής κατά του Ηλεκτρονικού  Εθνικού  Φορέα Κοινωνικής  Ασφάλισης -  «e-

ΕΦΚΑ», και κατά αποφάσεων που εξέδωσε η Τοπική Διοικητική Επιτροπή της Τοπικής Δ/

νσης e- ΕΦΚΑ Α’ Ηρακλείου Κρήτης,  για ΠΕΕ που επιβάλουν σε βάρος του Δήμου ασφαλι-

στικές εισφορές για την κάλυψη συνταξιοδοτικών εισφορών για τους  σχολικούς φύλακες.

11. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

(2) μηνών για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2022».

12. Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Αξιολόγηση προσφορών - έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & οι-

κονομικής προσφοράς» και «Αξιολόγηση των εξηγήσεων εκ μέρους του οικονομικού φορέα

«ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά με Α/Α 242154» του ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αθλητικό κέντρο Αγίας Αικατερίνης (Τμήμα Α΄)», Δή-

μου Ηρακλείου. (Σ.Α 186390).

13. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων

στη δημοτική ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου». 

14. Εισήγηση αναπομπής στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου προσωρινού ανα-

δόχου του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ Μεσαμπελιών – Τμή-

μα 2» μετά τη μη παράταση ισχύος προσφοράς του οικονομικού φορέα « ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».  

15. Έγκριση διενέργειας  διαγωνισμού,  τρόπου διενέργειας,  τεχνικών  προδιαγραφών –  μελέτης,  

κατάρτιση όρων διαγωνισμού και ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την

υπηρεσία με τίτλο «Εκδηλώσεις - δρώμενα στο πλαίσιο προώθησης της θεματικής τουριστικής

ενότητας γαστρονομίας (Ηeraklion Gastronomy)» που θα βαρύνει τους K.A. 15-6471.013, K.A

15-6471.014, με cpv: 79952000-2 / 79416000-3.

16. Εισήγηση  για  έγκριση  δαπάνης  και  καθορισμό  τρόπου  εκτέλεσης  για  «Προσφυγή  στη  

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την παροχή υπηρεσιών

που αφορούν «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Ηρακλείου» έτους 2022-2023 του

Δήμου Ηρακλείου. 

17. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της δράσης «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικών

δρόμων  του  Δήμου  Ηρακλείου»  που  βρίσκεται  στον  προϋπολογισμό  του  2022-ΚΑ  30-

6233.011.

18. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις διανοίξεων

Δήμου Ηρακλείου» ΚΑ 30-7323.118. 

19. Αποδοχή αλλαγής επωνυμίας και ΑΦΜ σε ανάδοχο τριών συμβάσεων της υπηρεσίας «Μίσθω-
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ση μηχανημάτων για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας».

20. Ανάκληση  της  226/2022  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  συμμόρφωση  με  την

υπ’αριθμ.830/2022 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ στο πλαίσιο της «Συμφωνίας-πλαίσιο για την εκ-

πόνηση μελετών κτιριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής».

21. Συμμόρφωση με την υπ’αριθμ.722,723/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-

ων – 4ο Κλιμάκιο (αρ.πρωτ.42745/16-0-2022 Δήμου Ηρακλείου).

22. Έγκριση  πρακτικού  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση 16 παιδικών

χαρών». 

23. Επικύρωση των πρακτικών της κριτικής επιτροπής του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνι-

σμού με τίτλο "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΠΟΛΗΣ". 

24. Έγκριση για τη σύναψη  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις

διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου».

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση της

φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα)». 

26. Παράταση χρόνου παράδοσης της υπ΄αρίθ.31307/07-04-2022 σύμβασης (22SYMV010351857

2022-04-08) της εταιρείας «H-K ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για

την «Προμήθεια δώδεκα (12) μοτοποδηλάτων τύπου scooter (αρ.πρωτ.91285/23-09-2021 δια-

κήρυξης).

27. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων

Βορείου Τμήματος ΠΕ 17 περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού».

28. Έγκριση παράτασης  διάρκειας  της  με  αριθμ.πρωτ.119804/2021  σύμβασης που αφορά στην

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Παρεμβάσεις για πιστοποίηση πυρασφάλειας στις σχολι-

κές μονάδες».

29. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου».

30. Έγκριση αιτήματος παράτασης για το έργο: «Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων Αξιωματικών».

31. Έγκριση 2ου ΑΠΕ  κύριας σύμβασης και του 2ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση δημοτικών

κτιρίων».

32. Έγκριση 2ου ΑΠΕ της κύριας σύμβασης & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή νέου Νη-

πιαγωγείου στο ΟΤ 138».



33. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με  τίτλο:  «Ανάπλαση των βασικών

οδών πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρα-

κλείου (Φάση Β) / Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».

34. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις – κατα-

σκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους – 4ο υποέργο: Συ-

ντήρηση Παλαιών Εθνικών οδών εντός ορίων οικισμών».  

35. Παροχή εξουσιοδότησης στη νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου για τον καθορισμό τιμής  

μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και επικειμένων, προς εφαρμογή

του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου, επί της οδού Ιτάνου.

36. Έγκριση  Τροποποίησης  Ομάδας  Έργου  της  Πράξης  «Cooperative  Intelligent  education  &

electromobility  Zero  Energy  Buildings»  με  ακρωνύμιο  «C-IZEBs»,  η  οποία εγκρίθηκε  στο

πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελ-

λάδα-Κύπρος 2014-2020» (Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3).

37. Έγκριση  Τροποποίησης  Ομάδας  Έργου  για  την  πράξη  με  τίτλο:  «Global Goals for Cities

(GG4C)»-«Παγκόσμιοι στόχοι για τις πόλεις»- Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Δημιουργία Πι-

λοτικού Δικτύου, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III.

38. Καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε ιδιώτες μέλη της ομάδας εργασίας

«Τοπική ομάδα δράσης» για  την  πράξη ΚΑΙRΟS του προγράμματος  «URBACT III 2014-

2020».

39. Διαγραφές και διορθώσεις τελών & προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών ετών 2015-2016.

40. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα.

41. Διαγραφή προστίμου καθαριότητας.

42. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του δημότη κ. Σμυρνάκη Γεωργίου.

43. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του δημότη κ. Ζερβάκη Εμμανουήλ.

44. Εξέταση αίτησης του δημότη κ. Αναγνωστάκη Κων/νου του Γεωργίου για διαγραφή οφειλών

άρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους 2018 και 2019. 

45. Εξέταση αίτησης που αφορά τέλη άρδευσης κοινότητας Άνω Ασιτών (σχετ.απόφαση1/2022

Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Ασιτών). 

46. Εξέταση αίτησης του δημότη Βασιλάκη Νικολάου για διόρθωση λάθους στους βεβαιωτικούς

καταλόγους τελών άρδευσης έτους 2019 (σχετ.απόφαση3/2022 Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου

Μύρωνος).

47. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον ΟΤΕ.  

48. Έγκριση αποδοχής δωρεάς της Ένωσης «Μαζί για το παιδί».  
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