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Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 

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

4555/2018 και το Φ.Ε.Κ. 6445/16-12-2022 τεύχος Β΄, προκειμένου να συζητήσουμε και να 

πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω:  

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1. Έγκριση των όρων της μελέτης «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου». 

2. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δήμου 

Ηρακλείου, της ΔΗΚΕΗ και του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 

δαπάνης 916.765,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

3. Ακύρωση της με αρ.870/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

& συμμόρφωση με την 1698/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την ανάθεση του έργου 

«Διαμόρφωση & οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών».  

4. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης - ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης: 

«Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου», με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ: 191918      

5. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την κατακύρωση αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος Γ1 που βρίσκεται στην Κεντρική Αγορά 



Ηρακλείου στην θέση Μαύρος Σπήλιος. 

6. Επικύρωση πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων 

υλικών, μεταλλικών & πλαστικών κάδων απορριμμάτων, παλαιών ανταλλακτικών 

οχημάτων, μπαταριών οικίσκοι περιπτέρων, κλιματιστικά κλπ.  

7. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

8. Έγκριση 4ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ».  

9. Έγκριση παράτασης της με αρ.πρωτ.100941/2022 (22SYMV011410258) σύμβασης για την 

προμήθεια μελανιών τόνερ Drum Υπηρεσιών και Κοινωνικών Δομών Δήμου Ηρακλείου 

έτους 2022. 

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναδιαγράμμιση 

οδοστρώματος - διαβάσεων πεζών». 

11. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της με αριθ.πρωτ.104480/2022 σύμβασης της 

υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής & συμβουλευτικής υποστήριξης για τον Δήμο 

Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του 

Δημόσιου χώρου» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0. 

12. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων των κτηνιάτρων κ. Σουρανάκη Εμμανουήλ και 

κτηνιάτρου κ. Πηρουνάκη Στυλιανού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

13. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπόλογου Αρχαύλη Εμμανουήλ για την 

συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων και μονοφασικής παροχής δημοτικού φωτισμού. 

14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφάλου» του Δήμου Ηρακλείου. 

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία), εκτέλεσης 

για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ 

ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» κωδ.ΟΠΣΑΑ 0010906842 του ΠΑΑ 2014-2020. 

16. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 

μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού 

δικτύου της πόλης του Ηρακλείου»  

17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού ιερού ναού 

Αγ. Νεκταρίου στο ανοικτό πολιτιστικό κέντρο Συλλάμου».  

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου πρώην 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Αυγενικής».  

19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

20. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής της υπηρεσίας «Λήψη φωτογραφιών 



για τη φωτογραφική τεκμηρίωση δημοσίων έργων». 

21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ».  

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσίας στάθμευσης δημοτών 

Ηρακλείου. 

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της δημόσιας σύμβασης παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΥΠΟΕΡΓΟ 11», στα πλαίσια του 

επιχειρησιακού προγράμματος συνεργασίας «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020». 

24. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την 

ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου».  

25. Εξειδίκευση ποσού για αγορά εργαλείων και αναλωσίμων ειδών πολιτικής προστασίας.  

26. Έγκριση αλλαγής χρέωσης δαπάνης.  

27. Καθορισμός ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών. 

28. Καθορισμός τελών ύδατος άρδευσης έτους 2023. 

29. Έγκριση για θέση προσωρινής στάσης ασθενοφόρου. 

30. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών. 

31. Διαγραφές και διορθώσεις τελών και προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών. 

32. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα. 

33. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Σχοιναράκη Ζαχαρία και 

της κας Κασσωτάκη Άννας λόγω ζημίας που προκλήθηκε στην οικία τους από εργασίες 

κλαδέματος που πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο του Δήμου. 

34. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας ΖΑΡΩΝΑΚΗ Γ.-

ΖΑΡΩΝΑΚΗΣ Ε. ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου. 

35.  Έγκριση του Πρακτικού Εξέτασης Προσκόμισης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με τον μηχανισμό 

NET METERING και νέων φωτιστικών LED σε 8 κτίρια του Δήμου Ηρακλείου» 

(Αρ.πρωτ.προκήρυξης113332/10-11-2022 Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 177003. 

36. Λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» ως 

Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ) του ν.4875/2021 (ΦΕΚ 

250/Α’/2021, «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 

Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες 

ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»), όπως έχει τροποποιηθεί και 



ισχύει. 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΑΡΙΑ  ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑKΛΕΙΟΥ 
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