
 

 

                    
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ηράκλειο 29-10-2015           

 

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου 

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:55 το Δημοτικό 

Συμβούλιο Ηρακλείου στην αίθουσα Ελ. Βενιζέλος, στη Λότζια. Τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης είναι συνολικά 42. Αναλυτικότερα: 

    

1. Τροποποίηση αρχικού πίνακα έργων που περιλαμβάνονται στην 591/2009 

Α.Δ.Σ. όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 407/2012 και 654/2012 Α.Δ.Σ. 

και αφορά τη χρηματοδοτική σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.    

2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ' 

τρίμηνο του 2015 (απόφαση 706/2015  Οικονομικής Επιτροπής).  

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου 

“Καθαίρεση – αποκατάσταση σαθρών τμήματα δημοτικών σχολείων” (απόφαση 

710/2015 Οικονομικής  Επιτροπής).  

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 

έτους 2015 για τις πράξεις : 1) Ανάπλαση οικισμών πρώην δήμου Παλιανής 2) 

Ανάπλαση οικισμών πρώην δήμου Γοργολαΐνη 3) Ανάπλαση οικισμών πρώην 

δήμου Τεμένους 4) Ανάπλαση οικισμού Καλλιθέας του πρώην δήμου Ν. 

Αλικαρνασσού, που χρηματοδοτούνται κατά 50%  από το δάνειο της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (απόφαση 712/2015 Οικονομικής Επιτροπής).  

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την ανάθεση υπηρεσίας για τη 

“Δημιουργία διαδικτυακής πύλης τουρισμού Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 

719/2015 Οικονομικής Επιτροπής).  



 

 

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για την αποδοχή χρηματοδότησης και 

εγγραφή νέου κωδικού “Προμήθεια υλικού για τον καθαρισμό δημοσίων κτιρίων 

από GRAFFITI  στο δήμο Ηρακλείου (απόφαση 723/2015 Οικονομικής 

Επιτροπής).  

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για 

στειρώσεις αδέσποτων ζώων  (απόφαση 726/2015 Οικονομικής Επιτροπής).  

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για τροποποίηση προγράμματος 

δράσης με εγγραφή νέου κωδικού “Ηλεκτροδότηση 64ου Νηπιαγωγείου 

Ηρακλείου (απόφαση 747/2015 Οικονομικής Επιτροπής).  

9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 

έτους 2015 με αλλαγή τίτλου για τον Κ.Α. 30-7323.621 (απόφαση 748/2015 

Οικονομικής Επιτροπής).  

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 

έτους 2015 με αλλαγή τίτλου για τον Κ.Α. 30-7323.618 (απόφαση 749/2015 

Οικονομικής Επιτροπής).  

11. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01- άρθρο 

72 του Ν.3852/2010 για ρυμοτομούμενο τμήμα (104,41 μ2) της ιδιοκτησίας με 

κωδ. αρ. κτημ. 2108 το Ο.Τ. 1303 περιοχής Ατσαλένιο (απόφαση 695/2015 

Οικονομικής Επιτροπής).   

12. Αποδοχή πρότασης του τμήματος Δημοτικών κοιμητηρίων προς απαλλαγή 

πληρωμής των οικείων για την παραμονή του νεκρού τους στο ταφοπέδιο 

τριετούς χρήσεως και τέταρτο έτος (απόφαση 751/2015 Οικονομικής 

Επιτροπής).  

13. Αποδοχή πρότασης του τμήματος Δημοτικών κοιμητηρίων για 

αναπροσαρμογή τελών χρήσης και παροχής υπηρεσιών αυτού (απόφαση 

752/2015 Οικονομικής Επιτροπής).  

14. Διαγραφή προσαυξήσεων.  

15. Έγκριση ίδρυσης/λειτουργίας παραρτήματος του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου στην 4η Δημοτική Κοινότητα.  

16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Του έργου “Κατασκευή ανοικτού πολιτιστικού κέντρου 

οικισμού Συλλάμου”.  

17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Του έργου “Κατασκευή ανοικτού κέντρου τοπικής 

κοινότητας Αγίου Σύλλα”.  



 

 

18. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Ανάπλαση – 

Ανακατασκευή της οδού Μ. Αλεξάνδρου”.  

19. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή ανοικτού θεάτρου τοπικής 

κοινότητας Κάτω Ασιτών”.    

20. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

“Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης” υποέργο 2 της πράξης με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας 

Νέας Αλικαρνασσού” και έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου.    

21. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου 

ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους 

της δημοτικής ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, 

υποέργο 3 της πράξης με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού”.    

22. Έγκριση 1ης παράτασης της πράξης με τίτλο “Ψηφιακή Περιήγηση στην 

ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού” MIS 427920 στον άξονα προτεραιότητας (07) 

“Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης” του 

Επιχειρησιακού προγράμματος “Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007 – 2013” που 

χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. 

23. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

“Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Λουδοβίκου Παστέρ στο Δήμο 

Ηρακλείου”.  

24. 'Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Μίσθωση τουαλετών”.  

25. Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων.  

26.  Έγκριση για απαγόρευση και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην 

πλατεία Αναλήψεως.  

27. Χορήγηση άδειας για προσωρινή διακοπή διέλευσης οχημάτων και εκτροπή 

της  κυκλοφορίας λόγω εργασιών των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και της 

Αρχαιολογίας.  

28. Έγκριση μετάβασης αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη στην Αθήνα.  

29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών μουσικών οργάνων της 

Δημοτικής Φιλαρμονικής.  

30. Προμήθεια οχήματος για την πολιτική προστασία.   



 

 

31. Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Αναστασάκη Ιωάννη 

στην Αθήνα.  

32. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LeD και κέντρου 

διαχείρισης οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη προσφορά, στο πλαίσιο του υποέργου 5 με τίτλο “Ολοκληρωμένη 

παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό” της πράξης με 

τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας Ηρακλείου.  

33. Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου 

Ηρακλείου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας για την ανάπτυξη 

προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών για την πόλη του Ηρακλείου.  

34. Ματαίωση της διαδικασίας που εγκρίθηκε με 632/2015 απόφασης του 

δημοτικού συμβουλίου.  

35. Αίτημα για έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης για την προμήθεια 

“Εξοπλισμού φυσιοθεραπείας – αθλοπαιδιών  και ψυχοκινητικής αγωγής – 

υπόλοιπο φυσικού αντικειμένου υποέργου 3” του υποέργου  Νο 6 της Πράξης  

“Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του δήμου 

Ηρακλείου”.  

36. 'Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υλικών και ΙΡ τηλεφωνικών 

συσκευών για την επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας στην τεχνική υπηρεσία (πρώην 

δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού).    

37. Ανανέωση διάρκειας μείωσης μισθωμάτων αστικών ακινήτων και 

καταστημάτων της Λαχαναγοράς που εκμισθώνει ο δήμος Ηρακλείου για το έτος 

2015.    

38. Τροποποίηση των Α.Δ.Σ. 623 και 889/2004 με σκοπό την δημιουργία χώρου 

ιχθυαγοράς.  

39. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η.  2ης 

δημοτικής κοινότητας.  

40. Αγορά ακινήτου εντός οικισμού Βενεράτου .  

41. Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών (Χαλκιαδάκης Ιωάννης, 

Ρουσσάκη Χαρίκλεια, Παπαδάκης Μιχαήλ, Ρουβάκη Μαρία).  

42. Επανασύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Π.Σ.Κ.Η.   

 



 

 

 


