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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 προκειμένου να 

συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται 

παρακάτω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού – αποδοχής 

χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου 

Ηρακλείου. 

2.      Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Μύρωνα 

στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Μύρωνα. 

3.      Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας επί της αριθ.167236/4-11-2014 αιτήσεως 

των Γεωργίου Μαθιουδάκη κλπ, περί συμβιβαστικού προσδιορισμού αποζημίωσης από 

εφαρμογή του σχεδίου πόλης. 

4.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή του 

Ταμία του Δήμου Ηρακλείου. 

5.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη καταβολής σε δικαιούχους του 

επιδόματος Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών. 

6.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» του Τμήματος Εκκαθάρισης 

Δαπανών. 



7.       'Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού για το υποέργο 3 «Δράσεις 

Δημοσιότητας: Πύλες της ιστορίας, Πύλες Πολιτισμού», της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 

ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ (ΟΔΟΣ Δ. ΜΠΟΦΩΡ)». 

8.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού στους χώρους των Data Center που εξυπηρετούν τη Δ/νση Πολιτιστικών.  

9.      Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ.1173/2014 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

10.      Αποδοχή αιτημάτων οφειλετών του Δήμου για υπαγωγή στη ρύθμιση του 

Ν.4304/2014. 

11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή της 

Τοπικής Κοινότητας Kυπαρίσσου της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου 

Ηρακλείου. 

12.      'Eγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μετακίνησης των 

Νομικών Συμβούλων του Δήμου Ηρακλείου. 

13.      Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε 

ένα Κτηνίατρο για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου. 

14.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στους: Κούρο 

Εμμανουήλ του Γεωργίου, Κούρο Άγγελο του Γεωργίου και Κυδωνάκη Ελευθερία του 

Εμμανουήλ για ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου τους και επικειμένων στο Ο.Τ. 96 

πολεοδομικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές - Φορτέτσα ¨ επί των οδών Ν. 

Κρασαδάκη & Σταυρινίδη, μετά από αίτηση του Δήμου Ηρακλείου στο Μονομελές 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου για καθορισμό τιμής μονάδος. 

15.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης φερόμενης ιδιοκτήτριας 

Συντυχάκη Μαρίνας του Χαράλαμπου για ρυμοτομούμενο ακίνητο της στο Ο.Τ. 36 της 

πολεοδομικής ενότητας ¨Πόρος – Πατέλες – Κατσαμπάς ¨ επί της οδού Κλεάνθης, μετά 

από αίτηση του Δήμου Ηρακλείου στο Μονομελές Πρωτοδικείου Ηρακλείου για 

καθορισμό τιμής μονάδος.  

16.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 

φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

17.       Έγκριση ενεργειών και νομιμοποίηση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με 

αρ.117/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε 

μετά από αγωγή των 1) Αλεξάνδρας Σταυρακάκη του Ιωάννη, συζ. Αλεξάνδρου 

Καρατζαφέρη, 2) Αναστασίου Σταυρακάκη του Ιωάννη, 3) Ευαγγελίας – Ελευθερίας 

Σταυρακάκη του Ιωάννη, συζ. Εμμανουήλ Παπαστεφανάκη, κατά του Δήμου Ηρακλείου 

και της Περιφέρειας Κρήτης. 

18.      Εισήγηση για αποδοχή ή μη της πρότασης δωρεάς άνευ ανταλλάγματος προς τον 

Δήμο Ηρακλείου της αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «Ενίσχυση-αντικατάσταση 

στέγης και προσθήκη κατ’ έκταση νέου τριώροφου τμήματος στο κτήριο που στεγάζει το 

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου». 

19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας ειδών εργοθεραπείας 

για τα τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Δ/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

20.      Ολική και μερική ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

21.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη 

δεύτερη δόση δανείου από την Ε.Τ.ΕΠ. 

22.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμορφώσεων προϋπολογισμού. 

23.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για δαπάνες 

ΔΕΗ. 

24.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης φυσικού αντικειμένου πράξης 

«Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου», MIS 372889 στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής», ΕΣΠΑ 2007-2013 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014.  



25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τόκων για τις δόσεις δανείου της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων. 

26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη λογιστική τακτοποίηση καταβολής 

προσαυξήσεων κατά την πληρωμή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.  

27.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες 

προκήρυξης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

28.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποπληρωμή κεφαλαίου του αλληλόχρεου 

λογ/μου του Δήμου Ηρακλείου.  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

 


