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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 
προσεχή Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 προκειμένου να συζητήσουμε 
και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω.  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ :  
1.      Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανικού σαρώθρου-έγκριση διάθεσης πίστωσης.  
2.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φωτοαντιγράφων και 
φωτογραφιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, 
Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών. 
3.      Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Αποκατάσταση βλαβών σε 
ρυμοτομούμενη οικία επί της οδού Ούλαφ Πάλμε 
4.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων, λιπασμάτων και 
συναφών υλικών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου 
5.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη μίσθωσης κινητών χημικών τουαλετών 
για το έτος 2013 
6.      Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 
αρδευτικού δικτύου Αγίου Σύλλα Δήμου Ηρακλείου. 
7.      Επανάληψη διαγωνισμών των υποέργων 4 και 5 της πράξης : Προμήθεια 
εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Ηρακλείου. 
8.      Εγκριση διαθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : Υπογειοποίηση δικτύων 
ΔΕΗ οδών Σταδίου, Ηρακλείτου, Ηροδότου και Δημοκρατίας, π.ε ενότητας 17 (ΠΕ 17) 
περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού. 
9.      ήψη απόφασης για παραίτηση από αγωγή που άσκησε ο Δήμος κατά της Μαρίας 



Σταματάκη και της Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΕΤΑ 
10.      Ασκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.219/2013 διαταγής πληρωμής του 
Μ.Π.Η 
11.      Ασκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.597/2012 αποφάσεως του Μ.Π.Η 
12.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τριών μηχανικών σαρώθρων 
πεζού χειριστή για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
13.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μηνός Απριλίου των Νομικών 
Συμβούλων του Δήμου. 
14.      Αποδοχή ή μη πρότασης του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων για τροποποίηση 
της παρ.4 του άρθρου 20 της 514/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί : 
Κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ηρακλείου . Λήξη δημόσιας 
διαβούλευσης. 
15.       Αποδοχή ή μη πρότασης του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων για δυνατότητα 
εξόφλησης των ταφοπεδίων τριετούς χρήσης σε περιπτώσεις πολιτών με χαμηλά 
εισοδήματα.  
16.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη δημοσίευσης στον ημερήσιο τοπικό 
τύπο κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
17.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη απομαγνητοφώνησης των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
18.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης του Τμήματος Ταμείου 
19.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια εισφορά στον Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος Δ.Ν Καζαντζάκη, Αρχανών και Τεμένους, Δ.Ε Τεμένους 
20.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στους Βαρδαβά 
Ασπασία κλπ, για ρυμοτομούμενο ακίνητο τους, στην π.ε Πόρος-Πατέλες, Κατσαμπάς 
21.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον Καλλέργη Κων/νο, 
για ρυμοτομούμενο τμήμα γης και επικειμένων, στην π.ε 'Αγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-
Φορτέτσα. 
22.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στην Ασπασία χα 
Παναγιώτη Θεοδοσίου, για ρυμοτομούμενο ακίνητο της, στην π.ε 'Αγιος Ιωάννης-
Μεσαμπελιές-Φορτέτσα. 
23.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στην Μπαλτζή Ασπασία 
συζ.Δημητρίου Μπελιβάνη, για ρυμοτομούμενο ακίνητο της, στην π.ε 'Αγιος Ιωάννης-
Μεσαμπελιές-Φορτέτσα. 
24.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στην Πετράκη 'Αννα 
συζ.Αντ.Βερίγου, για ρυμοτομούμενο ακίνητο της, στην π.ε 'Αγιος Ιωάννης-
Μεσαμπελιές-Φορτέτσα. 
25.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στους Δοκιμάκη Γεώργιο 
και Γεωργία το γένος Στ.Φανουράκη, για ρυμοτομούμενο ακίνητο τους, στην π.ε 'Αγιος 
Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα. 
26.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στην Μαρία 
Χατζηκωνσταντίνου, για ρυμοτομούμενο ακίνητο της, στην π.ε 'Αγιος Ιωάννης-
Μεσαμπελιές-Φορτέτσα. 
27.      Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση Η/Υ 
Δήμου Ηρακλείου.  
28.      Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια 
τηλεπικοινωνιακού υλικού για τη δημιουργία και επέκταση των ασυρμάτων δικτύων του 
Δήμου Ηρακλείου και των υπηρεσιών που στηρίζονται σε αυτά  
29.      Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση 
Ασυρμάτων Δικτύων Δήμου Ηρακλείου 



30.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη που αφορά στην καταβολή αμοιβής στον 
Λυριτσάκη Εμμανουήλ για εκτέλεση σύμβασης έργου στον πρώην Δήμο Αλικαρνασσού, 
σε εκτέλεση της αριθ.305/2009 απόφασης του Μ.Π.Η και της αριθ.489/2011 απόφασης 
του Εφετείου Κρήτης -Σχετ.η αριθ.573/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
μη άσκηση ενδίκων μέσων-. 
31.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στην Αθηνά χήρα 
Εμμ.Αρχαύλη λόγω απαλλοτρίωσης για λόγους κοινής ωφέλειας, σε εκτέλεση της 
αριθ.1908/2012 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου -Σχετ.η 
αριθ.789/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση ενδίκων μέσων-. 
32.      Εγκριση διάθεσης πιστώσεων του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών για τις 
παρακάτω δαπάνες : α. Kαταβολή ποσού στην εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ για την 
προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου το έτος 2010. -Σχετ.η αριθ.8/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση ενδίκων μέσων-. β. Καταβολή ποσού στους 
Καρπαθιωτάκη Εμμανουήλ και Ροδάνθη για τόκους από αποζημίωση λόγω 
απαλλοτρίωσης. 
33.      Ολική και μερική ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης. 
34.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στους Μικεδάκη Μαρία 
κλπ, στην π.ε Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνι-Μασταμπάς 
35.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση σύστασης των μελών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και έγκριση των όρων του διαγωνισμού του Υποέργου 2 για την προμήθεια 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  
36.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης, για την καταβολή της αμοιβής του Ιατρού Εργασίας 
ο οποίος θα παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στους εργαζόμενους και στους 
εκπρόσωπους των εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. 
37.      Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Δήμου 
Ηρακλείου, χορήγηση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής στον Ταμία του Δήμου έτους 
2013. 
38.      Ασκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 666/2012 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  
39.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων έργων του Τμήματος Οδοποιίας.  
40.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή συμμετοχής του Δήμου στην 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού -Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου 
41.      Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 1/2013 απόφασης του Τριμελούς 
Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 
42.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2012.  
43.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον Μακριδάκη Κων/νο 
για ρυμοτομούμενο ακίνητο του, στην π.ε 'Αγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα.  
44.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης, στα πλαίσια της υλοποίησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Γόρτυνας με θέμα: «Αποκατάσταση 
Χ.Α.Δ.Α. Και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς προσωρινής αποθήκευσης και 
επεξεργασίας απορριμάτων στο Δήμο Γόρτυνας». 
45.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΠΕ17 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 
46.      Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 
Διαγωνισμών ΠΔ 28/80 για το έτος 2013, που αφορούν Υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με 



τη συντήρηση - εγκατάσταση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων κ.χ του Δήμου Ηρακλείου. 
 
 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


