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Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου την 
προσεχή Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 προκειµένου να 
συζητήσουµε και να πάρουµε αποφάσεις για τα θέµατα που αναγράφονται 
παρακάτω.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ :  
1.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό των συντελεστών δηµοτικών 
τελών και φόρων για το έτος 2016. 
2.      Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την «Εισαγωγή στοιχείων σε ψηφιακή µορφή 
στο πρόγραµµα HORIZON & άλλων αρχείων της Β.∆.Β, λόγω αγόνου. 
3.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης της εργασίας-υπηρεσίας µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (ΠΕΑ)» - υποέργο 6 της πράξης [373873] µε τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”, για το οικονοµικό έτος 2015.  
4.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ. 
5.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ανάθεση εκπόνησης του τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης απορριµµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου. 
6.      Ολική και µερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 
7.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν µε την πάγια προκαταβολή του 



Ταµία του ∆ήµου Ηρακλείου. 
8.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν µε την πάγια προκαταβολή της 
Τοπικής Κοινότητας Σταυρακίων. 
9.      Αποζηµίωση ρυµοτοµουµένων τµηµάτων στη συµβολή των οδών ∆αµασκηνού και 
Α.Παπανδρέου (πρώην Ακαδηµίας), µετά από τις µε αρ.618/2007 και 443/2009 
αποφάσεις του Μ.Π.Η 
10.      Εξέταση ένστασης της επιχείρησης ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ Ν.ΜΙΧΑΛΗΣ στο 
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού βρεφονηπιακού 
σταθµού ∆ήµου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ. 
11.      ́Εγκριση διαδικασίας και όρων δηµοπρασίας για την εκποίηση κατεστραµµένων 
υλικών που βρίσκονται στις αποθήκες του ∆ήµου Ηρακλείου. 
12.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της αµοιβής δικαστικού επιµελητή 
που επέδωσε δικόγραφα και κλήσεις προς αντιδίκους του ∆ήµου Ηρακλείου. 
13.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
για τις ανάγκες του Τµήµατος Πρασίνου. 
14.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χορήγηση επιδόµατος Α΄Κοινωνικών 
Βοηθειών-πληµµυροπαθών.  
15.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για παραλλαγές δικτύων ∆ΕΗ Α.Ε 
16.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού για την 
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δηµοτικών τελών και φόρων. 
17.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού-Ενίσχυσης 
Κ.Α ∆απανών µε τίτλο : Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων εξωτερικού. 
18.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού και τεχνικού 
προγράµµατος για την εκτέλεση της δράσης : Προµήθεια τεσσάρων λυόµενων αιθουσών 
σε σχολεία του ∆ήµου Ηρακλείου. 
19.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού και τεχνικού 
προγράµµατος για την εκτέλεση της δράσης : Κατεδαφίσεις και επισκευές 
ρυµοτοµουµένων και επικινδύνως ετοιµόρροπων κτισµάτων εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου. 
20.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού µε την 
εγγραφή νέου Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια βιοθρυµµατιστών». 
21.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα µηνός Νοεµβρίου των 
Νοµικών Συµβούλων του ∆ήµου.  
22.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
∆ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
23.      ́Εγκριση αποδοχής δωρεάς ξενοδοχείου EUROPA BEACH για τη διήµερη 
διαµονή οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών. 
24.      ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια χρωµάτων για τις ανάγκες διαφόρων σχολικών 
κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα από το έργο αυτεπιστασίας : Συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπαίδευσης. 
25.      ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και λογισµικού για τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου.  
26.      Μη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθ.822/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Ηρακλείου. 
27.      Καθορισµός τιµής µονάδας καταργούµενου κοινοχρήστου χώρου που 
προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία Βεργετάκη Μαρίας στην περιοχή Πόρος-Πατέλες-
Μπεντεβή. 
28.      Καθορισµός τιµής µονάδας καταργούµενου κοινοχρήστου χώρου που 
προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία Ντελάκη Αικατερίνης στην περιοχή Χρυσοπηγή-Πόρος-
Κατσαµπάς. 
29.      Καταβολή αποζηµίωσης στους κ.κ. Κριτσωτάκη Εµµανουήλ του Ματθ. και 
Σπανάκη Χαρίκλεια του Νικ. για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ. Γ 1871, 



περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές - Φορτέτσα¨ µετά από την µε αρ. 530/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου.  
30.      Καταβολή αποζηµίωσης στους : Σαρτζετάκη Ευτύχιο του Γεωρ. και Σαρτζετάκη 
Αριστέα του Γεωρ., για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ. Γ 1752, περιοχής 
¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές - Φορτέτσα¨ µετά από την µε αρ. 526/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου.  
31.      Καταβολή αποζηµίωσης στην κ. Τζαγκαράκη Ελένη του Εµµ. για ρυµοτoµούµενο 
τµήµα ακινήτου της στα Ο.Τ. Γ 2210 -2211, περιοχής ¨Θέρισος-∆ειλινά-Κορώνη¨ µετά 
από την µε αρ. 523/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου.  
32.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Τζανάκη Ελευθέριο του Ζαχ. και Τζανάκη 
Αντιγόνη του Ζαχ., για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου και επικειµένων των στο Ο.Τ Γ 
1450, περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά 
από την µε αρ. 351/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
33.      Καταβολή αποζηµίωσης στην κ. Χριστοδουλάκη ∆έσποινα του Γεωρ.για 
ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας του στο Ο.Τ Γ 1756 περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-
Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά από την µε αρ. 717/16-10-2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
34.      Καταβολή αποζηµίωσης στον Κοροβέζο Εµµανουήλ του ∆ηµ. για επικείµενα 
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων ιδιοκτησίας του στα Ο.Τ Γ1759Β, Γ 1761, Γ1763, Γ1764 
περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά από την 
µε αρ. 537/30-7-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
35.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Ιωσήφ Κυπριωτάκη του ∆ηµ., Αναστασίου 
Κυπριωτάκη του ∆ηµ., Στέφανου Κυπριωτάκη του ∆ηµ., Ευαγγελία Κυπριωτάκη του 
∆ηµ.,Εµµανουήλ Κυπριωτάκη του ∆ηµ., Χαραλάµπου Κυπριωτάκη του Στεφ., Ιορδάνη 
Πήττα του Αθαν. και Θεοδώρου Πήττα του Αθαν. για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου 
στο Κ.Χ Γ 1446, περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου 
Ηρακλείου επί της οδού Ακροπόλεως, µετά από την µε αρ. 565/2015 απόφαση του ∆.Σ.  
36.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Βιδάκη Εµµανουήλ του Ιωαν., Βιδάκη 
Κωνσταντίνο του Ιωαν. και Βιδάκη Μαρία του Ιωαν., για ρυµοτοµούµενο ακίνητο τους 
στo Ο.Τ. 325 ¨ της περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου 
Ηρακλείου.  
37.      Καταβολή αποζηµίωσης στην κ. Τρουλινάκη Ευαγγελία του Χαραλ. για 
ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου της στο Ο.Τ. Γ 1744Α, περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές - Φορτέτσα¨ µετά από την µε αρ. 523/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου.  
38.      Καταβολή αποζηµίωσης στην Κατσαντώνη ∆έσποινα του Σπυρ. για 
ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου της στα Ο.Τ 289-288, περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-
Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά από την µε αρ. 527/13-5-2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
39.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Λαυρεντίου Χρυσούλα του Εµµ., Λαυρεντίου 
Νικόλαο του Εµµ, και Λαυρεντίου Κων/νο του Εµµ. για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου 
στο Ο.Τ 1308, περιοχής ¨ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά από την µε αρ. 
564/2015 απόφαση του ∆.Σ.  
40.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Βιτσαξάκη Γεώργιο του Ιωαν. και Ροδιτάκη 
Ευαγγελία του Γεωρ. συζ. Γεωρ. Βιτσαξάκη, για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου των 
στο Ο.Τ Γ 1456, περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου 
Ηρακλείου, µετά από την µε αρ. 529/30-7-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
41.      Καταβολή αποζηµίωσης στις κ.κ Σπανάκη Μαρία του Ιωαν. και Σπανάκη Ελένη 
του Ιωαν. για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου και επικείµενα αυτού στο Ο.Τ 42, στην 
περιοχή ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, πάροδος οδού 
Πικροδάφνης, µετά από την µε αρ. 528/30-7-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
42.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Κυριακάκη Ειρήνη του Ευστρ., Κυριακάκη 



Μιχαήλ του Ευστρ., Κυριακάκη Χαρίδηµου του Ευστρ. και Μηλαθιανάκη Αικατερίνη 
του Χαριδ. για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου στα Ο.Τ. 68 - 100, περιοχής ¨Πόρος- 
Πατέλες – Μπεντεβή - Κατσαµπάς¨ µετά από την µε αρ. 563/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ηρακλείου.  
43.      Καταβολή αποζηµίωσης στον Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ του Ιωάν. για 
ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ Γ1973Β, περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-
Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου επί των οδών Ερµή και Αρτέµιδος, 
µετά από την µε αρ. 531/30-7-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
44.      Καταβολή αποζηµίωσης στην κ. Αγκριθαράκη Αικατερίνη του Γεωρ. για 
ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ. 68, περιοχής ¨Πόρος- Πατέλες – Μπεντεβή - 
Κατσαµπάς¨ µετά από την µε αρ. 696/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Ηρακλείου.  
45.      Καταβολή αποζηµίωσης στους κληρ.Ελένης Ζαµπετάκη του 
Βασιλ.συζ.Μαθιουδάκη Γεωργίου και Ελευθερία Ζαµπετάκη του 
Βασιλ.συζ.Ανυφαντάκη Αντ.για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ.1435, 
περιοχής ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά από την 
µε αρ. 463/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
46.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Σφακιανάκη Αργύριο του Εµµ. και 
Ταβαντζόπουλο Ανδρέα του Μιχ. για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ 1285, 
περιοχής ¨ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά από την µε αρ. 561/2015 
απόφαση του ∆.Σ.  
47.      Καταβολή αποζηµίωσης στους: Καρλάφτη Χρήστο του Εµµ., για ρυµοτoµούµενο 
τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ 1303, περιοχής ¨ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ ¨ του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά 
από την µε αρ.695/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
48.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη µετακίνησης υπαλλήλου της ∆/νσης 
Πολεοδοµίας στην Αθήνα στις 29/10/2015, για να παραστεί σε συνάντηση εργασίας στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
49.      Eισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων. 
50.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού για την 
κάλυψη υποχρεώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου στον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων Κρήτης. 
51.      ́Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την τακτοποίηση της υφιστάµενης αρνητικής 
καθαρής θέσης της ∆ΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ.  

 
 

Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής 

 


