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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΕΖΗ ΜΑΡΙΑ

Αριθμ.πρωτ.: 58523
Ηράκλειο: 24/06/2022

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Tρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα
13.00 μμ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4555/2018, το ΦΕΚ 3004/14-6-2022 τεύχος Β΄ και την με αριθμό 380/15-6-2022 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που
αναγράφονται παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 βάση 2 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου
Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη δαπανών που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

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

3. Αίτημα Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) για την υπογραφή
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ αυτού και του Δήμου Ηρακλείου για την υποβολή
πρότασης στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών
ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου
και Κρήτης», που αφορά την δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στους δήμους-μέλη
του, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

4. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της 36/2022 απόφασης του ΔΕΦ Χανίων (Β’
Τριμελές).

5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 73/2022 απόφασης του
ΔΕΦ Χανίων.

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 121/2022 απόφασης του
ΔΕΦ Χανίων.

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 122/2022 απόφασης του
ΔΕΦ Χανίων.

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 513/2022 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

9. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της 559/2022 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

10. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της 581/2022 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

11. Ακύρωση της υπ.αριθ.660/2021 απόφασης οικονομικής επιτροπής Ηρακλείου και έγκριση των
όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ".

12. Έγκριση της τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτων κοινωφελούς περιουσίας του
ΝΠΔΔ Δημοτικό Νοσοκομείο Ρέθυμνου επί της συμβολής των οδών Μιλάτου & Αγίου Τίτου
στο Ηράκλειο.

13. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη-κατακύρωσης της προμήθειας που
αφορά στη διενέργεια και αξιολόγηση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για ΚΧ. Πρασίνου».

14. Επικύρωση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής που αφορά την αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τον ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

15. Έγκριση : α) 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών β) 2ου

πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών

γ) 3ου πρακτικού

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο ¨ Επισκευή και προμήθεια
ανταλλακτικών των υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης ¨.

16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου
«Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού» Δήμου

Ηρακλείου.

17. Επικύρωση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών
προσφορών για την «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας και λυόμενων WC

σε

σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».

18. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της κύριας σύμβασης (Κ.Σ.), του 1ου
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ.Ε.) και του 2ου
ΠΚΤΜΝΕ, του έργου ''Επισκευή δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης νέας Αλικαρνασσού γήπεδο Γιάννης Σκουρέλος'' Δήμου Ηρακλείου.

19. Δεύτερη

μετάθεση

της

ημερομηνίας

παράδοσης

της

υπ.αριθμ.126944/20-12-2022

(21SYMV009792491 / 2021-12-21) της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.» ΜΕ Δ.Τ. «ECOSYNERGY» για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων κάδων
απορριμμάτων και γερανών επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή υπογείων κάδων
απορριμμάτων».

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή
αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2» με κωδικό ΟΠΣ 5041452.

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και λοιπές δράσεις».

22. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ι.Τ.Ε. με
θέμα: «Παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από το κέντρο της πόλης
του Ηρακλείου με βάση μικρομετεωρολογικές μετρήσεις».

23. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και του
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή
υπηρεσιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του σκοπού του Οργανισμού για την από κοινού
εφαρμογή με τον Δ.Η. της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών για την
«Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου».

24. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Ανωγειαννάκη Εμμανουήλ για την επέκταση
δικτύου στον επαρχιακό δρόμο από Κυπαρίσσι προς Γαλένη.

25. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειώνεργασιών για βιβλία, εκτυπώσεις, φωτογραφίες-φωτοαντίγραφα, αρχεία, μηχανογραφικό υλικό
(φωτοτυπικό χαρτί, γραφική ύλη, είδη γραφείου, σφραγίδες κλπ.) επιλογή γιατρού εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας.

26. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
ανέγερσης αποτεφρωτηρίου».

27. Ορισμός

εκπροσώπων

στην

Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης

στο

πλαίσιο

της

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» και του «Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίου Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών» και «Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας».

28. Άνοιγμα νέου λογαριασμού στην τράπεζα Eurobank AE – ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων
για την κίνηση του λογαριασμού.

29. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων έτους 2022.
30. Εξειδίκευση ποσού 7.280,29 του ΚΑ 00-6737.042 στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Ηρακλείου με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημίου
Κρήτης για την ανάπτυξη δικτύου απινιδωτών στο Δήμο Ηρακλείου».

31. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της απονομής του Βραβείου «Ν.
Καζαντζάκης»

στον

κ. Ιωσήφ Σηφάκη, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής

Έρευνας της Γαλλίας.

32. Εξέταση του αιτήματος του κ. Σερπετσιδάκη Κων/νου για αποδοχή δωρεάς.
33. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμου ΚΟΚ με το με αρ.πρωτ.2518/2/167-β έγγραφο του
Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου.

34. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμου ΚΟΚ με το με αρ.πρωτ.9009/20/402 έγγραφο του
Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου.

35. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. Κουτσουδάκη Παντελεήμονα.
36. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση του κ. Νατσιόπουλο Ιωάννη.

37. Διαγραφή προσαυξήσεων μετά από αίτηση της κας Περτσελάκη Ευαγγελίας.
38. Εξέταση αίτησης δημότη για διαγραφή πάγιων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
Κοινότητας Αγίου Μύρωνα (απόφαση 4/2022).

39. Εξέταση αίτησης δημότη για διαγραφή πάγιων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
Κοινότητας Πυργού (απόφαση 2/2022).

40. Εξέταση αίτησης δημότη για διαγραφή πάγιων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
Κοινότητας Πετροκεφάλου.

41. Εξέταση αίτησης δημότη για διαγραφή πάγιων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
Κοινότητας Σκαλανίου (απόφαση 5/2022).

42. Εξέταση αίτησης δημότη για διαγραφή πάγιων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
Κοινότητας Αγίου Μύρωνα (απόφαση 5/2022).

43. Εξέταση αίτησης δημότη για διαγραφή πάγιων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
Κοινότητας Αγίου Μύρωνα (απόφαση 6/2022).

44. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας CRETA COURIER για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
45. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Μαλαματένιας Μαρούση του
Αριστοτέλη μετά από υπεύθυνη δήλωσή της.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑKΛΕΙΟΥ

