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Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την Tρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13.00 μμ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 

4555/2018 και το Φ.Ε.Κ. 6135/02-12-2022 τεύχος Β΄, προκειμένου να συζητήσουμε και να 

πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω:  

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής 

του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα (4) 

τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.  

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων και 

Δαπανών του Τμήματος Ταμείου. 

4. Ανάκληση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 1041/2022 και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

5. Έγκριση της με αριθμό 61/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που αφορά την 

έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών & Στοχοθεσίας για το έτος  2023. 

6. Έγκριση της με αριθμό 62/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που αφορά την 

έγκριση του Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2021. 

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 3989/10-03-2020 



ατομικής ειδοποίησης χρεών της ΔΟΥ Ηρακλείου. 

8. Λήψη απόφασης για την κατ’ άρθρο 11 του Ν.4915/2022 νομική υποστήριξη 

αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Βασιλάκη, μετά από αίτηση στην Οικονομική Επιτροπή και 

θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. 

9. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 957/2022 απόφασης 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

10. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθμ.993/2022 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (4ο Μονομελές). 

11. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου αιτήσεως κατά της υπ’αριθμ.2599/2022 

απόφασης του Εφετείου Αθηνών. 

12. Λήψη απόφασης για έγκριση έφεσης κατά της υπ’αριθμ.879/2022 απόφασης του Β’ 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

13. Έγκριση όρων της μελέτης «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους 

εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου». 

14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, 

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

υπηρεσία με τίτλο «Προώθηση-ενδυνάμωση τουριστικού προορισμού Ηράκλειο» που θα 

βαρύνει τους ΚΑ 15-6142.036, ΚΑ 15-6142.025, ΚΑ 15-6615.004 με CPV: 79342200-5, 

79340000-9/ 92100000-2/ 22100000-1. 

15. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) 

του Δήμου Ηρακλείου.  

16. Α. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της μελέτης «Μελέτη 

αποκατάστασης-επανάχρησης Μεγάρου Κοθρή» και Β. Καθορισμός επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού της μελέτης. 

17. Α. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της μελέτης «Μελέτη 

αποκατάστασης-επανάχρησης Φάμπρικας Ανωγειανάκη» και Β. Καθορισμός επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης. 

18. Έγκριση μελέτης τρόπου εκτέλεσης & όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ". 

19. Έγκριση μελέτης τρόπου εκτέλεσης & όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ». 

20. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 



ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ''. 

21. Έγκριση εκ νέου της μελέτης και κατάρτιση των όρων του Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η)» 

για ένα (1) έτος. - Τροποποίηση της 954/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

22. Έγκριση πρακτικού 13 λυομένων αιθουσών διδασκαλίας και 3 λυομένων αιθουσών WC 

για την κάλυψη αναγκών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. 

23. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου». 

24. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών σε ορθή επανάληψη, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 

για την αναβάθμιση 16 παιδικών χαρών» (Αρ.πρωτ.προκήρυξης121950, αρ.ΕΣΗΔΗΣ142198) .  

25. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών από την επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης  διαγωνισμών (Απόφαση 827/2022) για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για την 

υλοποίηση/ ανάθεση με διαγωνιστική διαδικασία του υποέργου 1 της πράξης: «Ανάπτυξη 

Συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου » πράξη με κωδ.ΟΠΣ 

5070562, η οποία έχει ενταχθεί με αριθμό πρωτ.431/31-1-2022 Απόφαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

στην Κρήτη» στο πλαίσιο της δράσης 6.a.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια 

Κρήτης».  

26. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή στεγάστρων για την προστασία του Ενετικού Τείχους» 

του Δήμου Ηρακλείου. 

27. Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 5ου Δημοτικού 

Σχολείου του Δήμου Ηρακλείου», με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 189100. 

28. Έγκριση του 2ου πρακτικού αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και εισόδου της στοάς 

Μακάσι» του Δήμου Ηρακλείου. 



29. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού – 

Διοικητικού για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση των 

ιστορικών κτιρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – 

Δημαρχείου Ηρακλείου».  

30. Έγκριση εκπόνησης της 1ης επιμέρους (εκτελεστικής) σύμβασης της «Συμφωνίας πλαίσιο 

για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής και προσχολικής αγωγής». 

31. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου 

Ηρακλείου και λοιπές δράσεις». 

32. Έγκριση παράτασης εργασιών για επί μέρους συμβάσεις της υπηρεσίας «Καθαρισμός  

ρεμάτων και μικρών τεχνικών έργων». 

33. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης έργου (αρ.πρωτ.σύμβασης37511/28-04-2022, 

ΑΔΑ: 69A5Ω0Ο-ΩΙΓ) που αφορά την υποστήριξη στην υλοποίηση της πράξης «Global Goals 

for Cities», με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη-δημιουργία πιλοτικού δικτύου και των παραδοτέων 

του, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Urbact III, με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικού Πόρους 

της Ελλάδος. 

34. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία διενέργειας τεστ 

ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID 

TEST), μόνο ως προς τη χρονική διάρκειά της. 

35. Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 110686/12-11-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009529062) 

σύμβασης με αναπροσαρμογή των τιμών των υπό ειδών της προμήθειας βάσει του άρθρου 53 

του ν. 4412/16.  

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

του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση αυτοδιοκητικών 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 «Προγραμματική Σύμβαση με ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ για ενίσχυση τοπικής τουριστικής 

οικονομίας» 

37. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο Δίκτυο Major Cities of Europe. 

38. Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του 

Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Σισαμάκη για τη συμμετοχή του στην τελική εκδήλωση (FINAL 

EVENT) του ευρωπαϊκού προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας URBACT III με τίτλο 

«Global Goals for Cities (GG4C)», - «Παγκόσμιοι στόχοι για τις πόλεις» από τις 18 έως τις 22 

Ιανουαρίου 2023 στο ΤALLINN στην Εσθονία. 



39. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 00-6823.001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης». 

40. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. δαπανών 20-6117.006 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

για οικονομικές συμβουλές για την υποβολή πρότασης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων».  

41. Εξειδίκευση πίστωσης  του Κ.Α. 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβή Νομικών και 

Συμβολαιογράφων» ποσού 200,00 ευρώ, για την αμοιβή δικηγόρου για μετάφραση 

τροποποίησης της δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. 

42. Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή 

αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης 

για τη δημιουργία δρόμου, της ιδιοκτησίας του κ. Τζατζαράκη Δημητρίου του Ιωάννη εμβαδού 

9,00 μ2 στο Ο.Τ.Γ1760 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου 

Ηρακλείου. 

43. Επιστροφή χρημάτων λόγω διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής. 

44. Επιστροφή χρημάτων λόγω λανθασμένης είσπραξης. 

45. Διαγραφή τέλους και προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών. 

46. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα. 

47. Διαγραφή οφειλής νερού άρδευσης μετά από αίτηση του κ. Πεδιώτη Σταύρου του Ιωάννη 

σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 12/2022 της Κοινότητας Σκαλανίου. 

48. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Αρχοντάκη Στυλιανής του 

Γεωργίου μετά από υπεύθυνη δήλωσή της.  

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΑΡΙΑ  ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑKΛΕΙΟΥ 
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