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Επιτροπής     

 

ENTAΥΘΑ 

Σας προσκαλώ  σε δια ζώσης τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 

γίνει  την 24η   του μήνα Νοεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1 έως 21 Εξέταση αιτήσεων διαγραφής οφειλών τελών και δικαιωμάτων 

22 Εξέταση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση λεωφορείων 

23 Εξέταση εισήγησης για τροποποίηση προϋπολογισμού μετά από πρόταση έκτακτης επιχορήγησης 

προς τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 

24 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για τη λογιστική τακτοποίηση επιστροφής 

χρημάτων  λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ  

25 Αποδοχή χρηματοδότησης από ΠΔΕ στο πλαίσιο του γενικού έργου «ειδικές μελέτες – έρευνες 

του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη» και εισήγηση για 

τροποποίηση και ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό 

26 Αποδοχή χρηματοδότησης από ΠΔΕ στο πλαίσιο του γενικού έργου «βελτιώσεις – συντηρήσεις – 

διανοίξεις οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης» και εισήγηση για τροποποίηση και ενσωμάτωσή 

του στον προϋπολογισμό 

27 Εξέταση έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «κατασκευή μνημείου και 

περιβάλλοντος χώρου στην τκ Αρμανωγείων» 

28 Ανάκληση της 444/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω μη υλοποίησης των νομικών 

υπηρεσιών 

29 Έγκριση τεχνικής έκθεσης/ προδιαγραφών/ περιγραφής για προμήθεια γραφική ύλης και λοιπών 

υλικών γραφείων του Κέντρου Κοινότητας δήμου Αρχανών Αστερουσίων  

30 Έγκριση τεχνικής έκθεσης/ προδιαγραφών/ περιγραφής για συντήρηση και επισκευή 

τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών  

31 Έγκριση πίνακα αμοιβής της δικηγόρου Ηρακλείου κας Βαριτάκη Γεωργίας ποσού 595,20€ 

32 Εξέταση έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Αρχανών 

Αστερουσίων (Κ.Ε.Δ.Α.Α.) σύμφωνα με την 39/2021 απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου 

33 Εξέταση έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου 

Αρχανών Αστερουσίων (Κ.Ε.Δ.Α.Α.) σύμφωνα με την 40/2021 απόφαση του διοικητικού της 

συμβουλίου 

34 Εξέταση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου: 

«αξιοποίηση αρδευτικού νερού του υδροταμιευτήρα Δαμανίων του δδ  Ν. Καζαντζάκης – 

αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής» 

35 Εξέταση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ανάπλαση οικισμού 

Βαθυπέτρου» 

36 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για τη δημιουργία πιστώσεων προκειμένου να 

μετατοπιστεί η παροχή με αριθμό 5461176  

37 Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 

38 Εξέταση έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή 

Ιερού ναού Αγίας μαρίνας Κάτω Αρχανών» το οποίο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο του 

γενικού έργου «κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων – διαμόρφωση και ανάδειξη 



κοινοχρήστων χώρων»  

39 Αποδοχή χρηματοδότησης από ΠΔΕ στο πλαίσιο του γενικού έργου «κατασκευή κτιριακών και 

λοιπών εγκαταστάσεων – διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων» και εισήγηση για 

τροποποίηση και ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό 

 
Σημείωση: Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα αποφυγής διάδοσης και διασποράς του ιού sars-cov-2. 

Συνεπώς τα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 

Η πρόεδρος 

 

 

Γενειατάκη Χαρά      

                                


