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Προς Όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής     

 

ENTAΥΘΑ 

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

γίνει  κεκλεισμένων των θυρών την 24η   του μήνα Απριλίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και 

από ώρα 11:00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων 
ημερήσιας διάταξης: 

1 Κατάρτιση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2021  

2 Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού για την ενσωμάτωση της επιχορήγησης του Δήμου για 

την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις  

3 Υποβολή πρότασης με τίτλο «ωρίμανση έργων στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων» στο πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «πολιτική προστασία – προστασία της 

δημόσιας υγείας – τεχνική βοήθεια» και στην Πρόσκληση ΑΤ09 «ωρίμανση έργων και δράσεων για 

την υλοποίηση του προγράμματος»  

4 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενσωμάτωση της πράξης «ενεργειακή 

αναβάθμιση ΒΝΣ στην τκ Πεζών» (ΕΠ Κρήτη 2014-2020, ΟΠΣ 5069413) (ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ)1 

5 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενσωμάτωση της πράξης «προμήθεια 

εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρχανών 

Αστερουσίων» (ΕΠ υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020, ΟΠΣ 

5052131) ( ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ) 

6 Εξέταση έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου: «αντικατάσταση επικάλυψης στέγης δημοτικού σχολείου στην τ.κ. Τεφελίου» 

7 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενσωμάτωση χρηματοδότησης ΠΔΕ με την 

δημιουργία νέου υποέργου: προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού 

συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 19/760Kwp και εργασίες μεταφοράς μετρητών 

ΔΕΔΔΗΕ και εργασιών για την υπογειοποίηση του δικτύου στο χώρο του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου 

Επανωσήφη της δ.ε. Ν. Καζαντζάκη στο πλαίσιο του έργου «κατασκευή κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων – διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων» 

8 Εξέταση έγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου κ. Γαρεφαλάκη Καλλιόπης 

9 Εξέταση έγκρισης πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου ηρώου στην τ.κ. Δαμανίων»  

10 Εξέταση έγκρισης πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «επισκευή και μόνωση ΚΑΠΗ 

Αρχανών» 

11 Εξέταση έγκρισης πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου και επισκευή βοηθητικών κτιρίων Ι.Μ. Επανωσήφη» 

12 Εξέταση έγκρισης πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή μνημείου και 

περιβάλλοντος χώρου στην τκ Αρμανωγείων» 

13 Εξέταση έγκρισης πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω 

του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια 

υλικού ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων (αντιμετώπιση λειψυδρίας)» 

14 Εξέταση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο « προμήθεια, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του Δήμου 

– Αρχανών – Αστερουσίων» 



 Έγκριση τεχνικής έκθεσης/ προδιαγραφών/ περιγραφής για λοιπές συνδρομές (παροχή υπηρεσιών 

από διαδικτυακή βάση πληροφοριών) 

15  Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού για επιτροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 

χρηματοδότησης ΠΔΕ 

16 Εξέταση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή 

αναδόχου για την προμήθεια και μεταφορά σκυροδέματος τκ Αχεντριά 

17 Εξέταση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή 

αναδόχου/χων: α) της «προμήθειας και μεταφορά σκυροδέματος δ.ε. Αρχανών», β) της προμήθειας 

ασφαλτικού υλικού για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης, δ.ε. 

Αστερουσίων και δ.ε.Αρχανών, γ) της προμήθειας σκυροδέματος για την αποκατάσταση ζημιών από 

θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης, δ.ε. Αστερουσίων και δ.ε.Αρχανών 

18 Εξέταση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και 

Προβολής του Κέντρου Πληροφόρησης Τουρισμού στις Αρχάνες του Δήμου Αρχανών-

Αστερουσίων» 

Σημειώνεται ότι η σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Δήμων στο εξής σύμφωνα με το 

με α.π. 18318/13.3.20 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) θα πραγματοποιείται κεκλεισμένων των 

θυρών, ενώ όταν κρίνεται ότι δεν είναι εφικτή η δια ζώσης συνεδρίαση, αυτή θα 

πραγματοποιείται είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης.     
Η πρόεδρος 

 

Γενειατάκη Χαρά                                     


