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Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου την 
προσεχή Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00 προκειµένου να συζητήσουµε 
και να πάρουµε αποφάσεις για τα θέµατα που αναγράφονται παρακάτω.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ :  
1.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών για τη 
συγκριτική αξιολόγηση και προσαρµογή του χωροταξικού-πολεοδοµικού σχεδιασµού µε 
τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό του νέου ∆ήµου Ηρακλείου.  
2.      Aνάθεση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο : Mελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθµού 
επί της Λουδοβίκου Παστέρ – έγκριση διάθεσης πίστωσης.  
3.      Κατακύρωση δηµοπρασίας Υποέργου Νο1 : Προµήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
και Λογισµικού για την λειτουργία των Ειδικών Σχολείων και Τµηµάτων ΄Ενταξης 
∆ήµου Ηρακλείου. Ανάθεση µετά από συλλογή προσφορών µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου των ειδών για τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές.  
4.      Σχετικά µε οφειλές µισθωτών δηµοτικών καταστηµάτων. 
5.      Καθορισµός αξίας καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην 
ιδιοκτησία Χατζηϊωάννου Νικολάου κλπ, στην περιοχή επέκτασης «Ατσαλένιο». 
6.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη µετακίνησης υπαλλήλου του ∆ήµου 
στη Σύρο προκειµένου να συµµετάσχει σε συνέδριο µε θέµα : Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
7.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποπληρωµή της συνεχιζόµενης µελέτης: 
Μελέτη Κέντρου Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Ν.Αλικαρνασσού  
8.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της µελέτης : Μελέτη Κέντρου 



∆ιεξαγωγής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Οίνου και Πνεύµατος Βενεράτου.  
9.      ́Εγκριση όρων διακήρυξης για διενέργεια δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων της 
1ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ηρακλείου.  
10.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Αυγενικής. 
11.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Πυργούς. 
12.      Μη άσκηση ένδικου µέσου κατά της αριθ.1044/2012 διαταγής πληρωµής του 
Μ.Π.Η (οφειλόµενο µίσθωµα οικοπέδου Λυδάκη).  
13.      Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµό 131/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Ηρακλείου (καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών σε ιατρό ∆Ο.ΚΑΠΗ). 
14.      ́Ασκηση ή µη προσφυγής κατά της αριθ.887/2012 απόφασης του Γ.Γ 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία έγινε δεκτή η από 13-3-2012 αίτηση θεραπείας 
της Κ/ΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ–ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΑΤΕΕ, 
αναδόχου του έργου : Αντικατάσταση φωτιστικών Λ.62 Μαρτύρων.  
15.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Αγίου Μύρωνα.  
16.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή µηνιαίου µισθώµατος οικοπέδου 
Λυδάκη.  
17.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης επιδικασθέντων ποσών και δικαστικών δαπανών σε 
τέσσερις δικαιούχους σε µηχανικούς που είχαν προσληφθεί µε σύµβαση έργου, σε 
εκτέλεση της αριθ.899/2011 απόφασης του Μ.Π.Η  
18.      ́Ασκηση αγωγής έξωσης κατά µισθωτή δηµοτικού καταστήµατος λόγω 
οφειλοµένων µισθωµάτων.  
19.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή αµοιβής δικαστικών επιµελητών 
που προέβησαν σε επίδοση δικογράφων σε αντιδίκους του ∆ήµου . 
20.      Κατακύρωση δηµοπρασίας για την προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών.  
21.      Ανάθεση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο : Αποτύπωση 4ου Γυµνασίου-Λυκείου και 
33ου ∆ηµοτικού Σχολείου. 
22.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή του µελετητή που εκπόνησε τη 
µελέτη µε τίτλο : Μελέτη ανάπλασης Λ. Ικάρου.  
23.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή αµοιβής δικαστικού επιµελητή για 
την επίδοση εξωδίκου όχλησης-διαµαρτυρίας για λογαριασµό του ∆ήµου.  
24.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή δηµοσίευσης ανακοίνωσης στον 
τοπικό τύπο.  
25.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή αµοιβής δικαστικού επιµελητή για 
την επίδοση εξωδίκου όχλησης-διαµαρτυρίας για λογαριασµό του ∆ήµου.  
26.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη µετάβασης υπαλλήλου της ∆/νσης 
Πολεοδοµίας στο Εφετείο Χανίων, προκειµένου να παρασταθεί ως µάρτυρας.  
27.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή τόκων υπερηµερίας σε εκτέλεση 
της αριθ.200/2012 απόφασης του Μ.Π.Η και 640/2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 
Ηρακλείου.  
28.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή ποσού για αποζηµίωση 
ρυµοτοµούµενου ακινήτου στον Ορφανουδάκη Νικόλαο σύµφωνα µε την 2341/2011 
διαταγή πληρωµής.  
29.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή δαπανών ενηµέρωσης-προβολής 
µε στόχο την ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέµατα Ροµά στα πλαίσια του διακρατικού 
προγράµµατος της δράσης : Ι am Roma, Changing Mindsets.  
30.      Παροχή εξουσιοδότησης στη Νοµική Υπηρεσία προκειµένου να κινήσει την 



διαδικασία απόδοσης ρυµοτοµούµενου τµήµατος οικοπέδου στο Ο.Τ 58 για την 
υλοποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης στην π.ε ΄Αγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-
Φορτέτσα. 
31.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τις 
ανάγκες των συνεργείων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
32.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της συνεχιζόµενης µελέτης µε τίτλο 
: Μελέτη Εγκατάστασης, Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων του οικισµού Κάτω 
Ασιτών.  
33.      Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : ∆ιαµόρφωση και στεγάνωση εξωτερικού 
παρτεριού στο 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου – έγκριση διάθεσης πίστωσης.  
34.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα µηνός Ιουλίου τεχνικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου.  
35.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα µηνός Ιουλίου τεχνικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου.  
36.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διαµόρφωση χώρου στο υπόγειο του κτιρίου 
της πλατείας ∆ασκαλογιάννη για τη στέγαση του τηλεφωνικού κέντρου του κτιρίου, των 
Κεντρικών Υπολογιστικών Μονάδων (server) και του δικτύου οπτικών ινών.  
37.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη ανανέωσης συµβολαίου συντήρησης 
της εφαρµογής αντικειµενικών αξιών ακινήτων που χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Πολεοδοµίας, το Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου . 
38.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη έκδοσης φωτοαντιγράφων διαφόρων 
διαστάσεων για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. 
39.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : Νέα ∆ιαµόρφωση 
∆υτικού Τµήµατος Πλατείας Αγ.Βαρβάρας (κλείσιµο λογαριασµού). 
40.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : Εργασίες ολοκλήρωσης 
του Κτιριακού Συγκροτήµατος, Μονάδων Ενίσχυσης, Απασχόλησης, ∆ηµιουργικότητας 
και Πολιτισµού του Υπόγειου Σταθµού Αυτοκινήτων και της πλατείας της Παλιάς 
Λαχαναγοράς (κλείσιµο λογαριασµού). 
41.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα τεχνικού υπαλλήλου του 
∆ήµου.  
42.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή ποσού στην εταιρία ΑΦΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Ο.Ε για εργασίες επισκευής αντλητικών µηχανηµάτων πρώην ∆ήµου 
Τεµένους, σε εκτέλεση της µε αριθµό 2380/1776/2011 απόφασης του Μ.Π.Η  
43.      Κατακύρωση δηµοπρασίας για εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και 
βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2012.  
44.      Κατακύρωση δηµοπρασίας για την προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2012.  
45.      ́Eγκριση διάθεσης πίστωσης για την άµεση πληρωµή της προσήκουσας 
αποζηµίωσης ιδιοκτησίας που περικλείεται από τις οδούς Θερίσσου, Κονδυλάκη και 
Λεβήνου, λόγω απαλλοτρίωσης για σοβαρούς πολεοδοµικούς λόγους και αναγκαιότητα 
διατήρησης του ακινήτου ως κοινοχρήστου χώρου.  
46.      Κατακύρωση του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου : Στερέωση-
αποκατάσταση και ανάδειξη του µετώπου της Πύλης Ιησού προς την παλιά πόλη.  
47.      ́Eγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή της δαπάνης δηµοσίευσης στον 
ηµερήσιο τύπο συνοπτικής κατάστασης του απολογισµού και ισολογισµού του ∆ήµου.  
48.      ́Eγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αµοιβής ορκωτού λογιστή για τον 
έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων έτους 2011 του ∆ήµου Ηρακλείου.  
49.      ́Eγκριση διάθεσης πίστωσης για διάφορες δαπάνες της Β.∆.Β  
50.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Κάτω Ασιτών. 



51.      ́Eγκριση διάθεσης πίστωσης για προµήθεια βιντεοκάµερας HD για τη Β.∆.Β  
52.      ́Eγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια λαµπτήρων διαφόρων τύπων για 
τις ανάγκες του Τµήµατος Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης.  
53.      ́Eγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση του περιοδικού «ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ» 
της Β.∆.Β 
54.      Καταβολή αποζηµίωσης στους Γκόγκολο ∆ηµήτριο και Θεόδωρο για 
ρυµοτοµούµενο ακίνητο στα Ο.Τ 2127 και 2129 της π.ε Θέρισσος-∆ειλινά-Κορώνι 
55.      Καταβολή αποζηµίωσης στις Κουφάκη ∆έσποινα και Παρασκευή για 
ρυµοτοµούµενο ακίνητο στο κ.χ 447 της π.ε ΄Αγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα 
56.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα τεχνικού υπαλλήλου του 
∆ήµου.  
57.      Ανάθεση της µελέτης µε τίτλο : Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων πράξης 
τακτοποίησης-προσκύρωσης και αναλογισµού, αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας κατά 
µήκος της Λ.Ικάρου από οδό Αρτεµησίας έως οδό Καρτερού, ∆.Ε. Ν.Αλικαρνασσού.  
58.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 
του αµαξοστασίο.  
59.      Καταβολή αποζηµίωσης στους Εµµανουήλ Μηλαθιανάκη, Μαρία Μενεγάκη το 
γένος Μηλαθιανάκη, Ευαγγελία Αγγελιδάκη το γένος Μηλαθιανάκη και ∆ηµήτριο 
Μηλαθιανάκη, για ρυµοτοµούµενα τµήµατα ακινήτων τους στην π.ε Πόρος-Πατέλες-
Κατσαµαπάς  
60.      Καταβολή αποζηµίωσης στους Νικήτα Λουλάκη, και Μαρία συζ.Νικήτα 
Λουλάκη, για ρυµοτοµούµενο τµήµα ακινήτου τους στην π.ε Ατσαλένιο  
61.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Βουτών.  
62.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Βενεράτου .  
63.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του ∆ήµου που θα 
µεταβεί στην Κύπρο προκειµένου να συµµετάσχει σε ηµερίδα ως υπεύθυνη του έργου µε 
ακρωνύµιο «ΦΥΚΗΣΑΠ» στα πλαίσια του προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.  
64.      Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαφωνισµού για την ανάθεση της εργασίας : 
Ανάλυση-Χαρτογράφηση Κινδύνου & Επεξεργασία Χαρτογραφήσεων του έργου µε 
ακρωνυµία «ΦΥΚΗΣΑΠ». 
65.      ́Εγκριση όρων διαγωνισµού και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας : 
Ανάλυση-Χαρτογράφηση Κινδύνου & Επεξεργασία Χαρτογραφήσεων του έργου µε 
ακρωνυµία «ΦΥΚΗΣΑΠ» στα πλαίσια του προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. 
66.      ∆ηµοπρασία µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 55ου ∆ηµοτικού Σχολείου.  
67.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Κερασιών.  
68.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή της Τ.Κ Σίβα.  

 
 

Για την αντιγραφή 

 


