
 

 

                    

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ηράκλειο 30-11-2015          

 

 

Συνεδριάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου 
 

Συνεδριάζει σήµερα ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 17:55  στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου 

µε 37 θέµατα στην ηµερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριµένα: 

Προτάσεις – Ερωτήσεις δηµοτικών συµβούλων.  

1. Εγγραφή νέας δράσης στο τεχνικό πρόγραµµα και αναµόρφωση προϋπολογισµού 

(απόφαση 759/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  

2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Τµήµατος Προϋπολογισµού (απόφαση 

815/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  

3. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για την πληρωµή της εκλογικής αποζηµίωσης 

(απόφαση 840/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  

4. Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος  για την καταβολή 

(πληρωµή) τόκων υπερηµερίας του έργου “Αποκατάσταση δηµοτικού κτιρίου 

Βικελαίας δηµοτικής βιβλιοθήκης – Λειτουργική διαρρύθµιση (απόφαση 

842/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  

5. Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Τµήµατος Προϋπολογισµού για διάφορες 

δαπάνες µισθοδοσίας (απόφαση 843/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  

6. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για την εναπόθεση απορριµµάτων (απόφαση 

844/2015 Οικονοµικής Επιτροπής). 

7. Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Τµήµατος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 

(απόφαση 845/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  

8. Αναµόρφωση προϋπολογισµού και δηµιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για τη δαπάνη 

παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου 

Ηρακλείου (απόφαση 846/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  



 

 

9. Αναµόρφωση προϋπολογισµού και δηµιουργία νέου Κ.Α. για παροχή υπηρεσιών 

για τη µίσθωση φορτηγών – ψυγείων για µεταφορά και φύλαξη τροφίµων για τις  

ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδροµής (απόφαση 848/2015 Οικονοµικής Επιτροπής).  

10. Προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου εισροών – 

εκροών καυσίµων κίνησης (αποφάσεις 489, 546, 640 και 813/2015 Οικονοµικής 

Επιτροπής).  

11. Συµβιβαστικός προσδιορισµός αποζηµίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01- άρθρο 72 

του Ν. 3852/2010) επικείµενων στην ιδιοκτησία της Μαρίας Μασέλη του 

Ευαγγέλου που βρίσκεται επί των οδών Ανθέων και Ευµανθίου στα Ο.Τ. 710 & 

710 Α πολεοδοµικής ενότητας Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα”.   

12.  Έγκριση προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών – Στοχοθεσία του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

για το έτος 2016.  

13. Τροποποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.  

14. Ακύρωση της διαδικασίας του αρ. 63 του Ν.3669/2008 για αποζηµίωση θετικών 

ζηµιών της Αναδόχου εταιρείας “ΕΥ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ” για το έργο 

“Αποκατάσταση και διαµόρφωση δηµοτικού κτιρίου σε πολυδύναµο κέντρο 

επιµόρφωσης και δηµιουργικής έκφρασης”,  λόγω καθυστέρησης έναρξης των 

εργασιών του έργου  – Αποζηµίωση σύµφωνα µε το αρ. 64 του Ν.3669/2008 της 

Αναδόχου εταιρείας “ΕΥ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ”  για το έργο “Αποκατάσταση 

και διαµόρφωση δηµοτικού κτιρίου σε πολυδύναµο κέντρο επιµόρφωσης και 

δηµιουργικής έκφρασης”,  λόγω διάλυσης της σύµβασης από τη µη εγκατάσταση 

του αναδόχου επί του έργου.  

15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το  έργου “Τσιµεντοστρώσεις δήµου 

Ηρακλείου”.  

16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο “Ανακατασκευή 

µόνωσης κτιρίου Loggia και αναβάθµιση κλιµατισµού αίθουσας δηµοτικού 

συµβουλίου”.  

17. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή 

κτηρίου Οίνου και Πνεύµατος στο Βενεράτο του ∆ήµου Ηρακλείου”.   

18. Έγκριση 1ης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου “Αρδευτικό έργο 

Αυγενικής (Β Φάση) .  

19. Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών για το έργο “Αρδευτικό έργο 

Αυγενικής (Β Φάση).  



 

 

20. Τρόπος εκτέλεσης του έργου “Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων του ∆ήµου 

Ηρακλείου”.   

21. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση των οδών  Γιαννίκου, 

Βικέλα και Ρωµανού”.   

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προβολή του ∆ήµου Ηρακλείου στο 7ο 

Συνέδριο ∆ιατροφής και Υγείας.  

23.  Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Ηρακλείου στην πρόταση “SAGACITY SmArt 

Grid for Coastal and maritime Tourism” στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για 

modular projects του προγράµµατος Interreg MED 2014- 2020.  

24. Ίδρυση ∆ηµοτικού Κέντρου προώθησης του ∆οµηµένου ∆ηµοκρατικού ∆ιαλόγου 

της Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας µε τον τίτλο “∆ΗΜΟΣΚΟΠΙΟ”.   

25. Έγκριση διενέργειας προµήθειας υπογείων κάδων.  

26. Έγκριση διενέργειας προµήθειας σταθµών µεταφόρτωσης. 

27. Έγκριση διενέργειας προµήθειας ανυψωτικών µηχανισµών .   

28. Έγκριση διενέργειας προµήθειας αναλώσιµων υλικών για στειρώσεις αδέσποτων 

ζώων (ράµµατα, κτηνιατρικό υλικό κ.λ.π.).  

29. Έγκριση διενέργειας προµήθειας τηλεπικοινωνιακών µονάδων για την αποστολή 

µηνυµάτων sms από το σύστηµα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Ηρακλείου.  

30. Έγκριση καταβολής προστίµων µετά από τον τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των 

οχηµάτων του δήµου µας.  

31. Παραχώρηση χρήσης από µισθωτή δηµοτικού ακινήτου (Κατάστηµα Η-7 

∆ηµοτικής Λαχαναγοράς ) σε εταιρεία σύµφωνα µε το  άρθρο 11 του Π.∆. 34/95.  

32. Μεταβίβαση επαγγελµατικώς αδειών πωλητών λαϊκών αγορών .    

33. Ανάκληση απόφασης παραχώρησης µοτοποδηλάτων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

∆ήµου Ηρακλείου.  

34. Παράταση προθεσµίας του έργου “Ανάπλαση Λεωφόρου Ικάρου (από Καρτερού 

έως Αεροδρόµιο).   

35. Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο “∆ίκτυα δεξαµενής ∆4 αρδευτικού έργου 

δηµοτική ενότητα Τεµένους”.  

36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) “Φαράγγι” και “Μέλισσα” στο 

∆ήµο Γόρτυνας Νοµού Ηρακλείου”.  



 

 

37. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση 

και ανάπλαση οδών συνεκτικού τµήµατος του οικισµού Σκαλανίου”.  

 


