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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016 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.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων πρόχειρου διαγωνισμού για τη μεταφορά 

της ΒΔΒ στο Μέγαρο Αχτάρικα. 

2.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εργασία με τίτλο: Συντήρηση - Τεχνική 

Υποστήριξη εφαρμογής Μελετών Έργων Υπηρεσιών - Προμηθειών του τμήματος 

Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων 

3.      Άσκηση Τριτανακοπής και Αίτησης Αναστολής κατά της υπ 'αριθμό 135/2015 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά την σχολική 

φύλακα Παπαϊωάννου Μαρία. 

4.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη ηλεκτροδότησης δημοτικού 

κτιρίου οίνου & πνεύματος. 

5.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης νέας δράσης με τίτλο¨"Ανακατασκευή - 

Συντήρηση W.C. Δημοτικών κτιρίων του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών & 

Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου. 

6.      Άσκηση Τριτανακοπής και Αίτησης Αναστολής κατά της υπ 'αριθμό 275/2015 



απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά την σχολική 

φύλακα Πετρουλάκη Αικατερίνη. 

7.      Χορήγηση παράτασης τακτοποίησης λογαριασμού. 

8.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης : Καθαρισμός 

δημοσίων κτιρίων από GRAFFITI στο Δήμο Ηρακλείου.  

9.      ΄Εκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. 

10.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών υποστήλωσης φυτών.  

11.      Κατακύρωση του έργου : Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.  

12.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης 

επαναληπτικής διακήρυξης στον τύπο που αφορά τη μίσθωση κτιρίου για τις 

στεγαστικές ανάγκες του δημοτικού σχολείου Καρτερού. 

13.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 253/2016 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 

14.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη υποβολής αιτήσεων και 

διεκπεραίωσης διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων. 

15.      Εισήγηση στο Δημοτικό αναμόρφωσης προϋπολογισμού – εγγραφής νέου 

κωδικού για την περίφραξη του Αμαξοστασίου του Δήμου.  

16.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.61/2016 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

17.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθ.39/2016 

απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης. 

18.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων των εξ’αδιαιρέτου 

ιδιοκτησιών των: Νικολάου Κιαουλιά του Δημ., Ευαγγέλου Κιαουλιά του Δημ., 

Γεωργίου Κιαουλιά του Δημ. και Κωνσταντίνου Κιαουλιά του Δημ., εμβαδού 

συνολικού εμβαδού 105,00 μ2 στο Ο.Τ Γ 1916 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-

Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» για την δημιουργία Κ.Χ δρόμου. 

19.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εξ’αδιαιρέτου ακινήτου 

των: Μπαριτάκη Αναστασίου του Κων., Ζαμπουλάκη Γεωργίας του Εμμ., 

Κανακαράκη Εμμανουήλ του Ιωαν. και Ζαμπουλάκη Ιφιγένειας του Εμμ., εμβαδού 

2,32μ2 στο Ο.Τ Γ 1750 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» για 

την δημιουργία Κ.Χ δρόμου. 

20.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος της εξ’αδιαιρέτου 

ιδιοκτησίας της κ. Γεωργίας Τριανταφύλλου του Ευαγ., εμβαδού 34,29 μ2 στα Ο.Τ Γ 

1750Α –Γ 1752 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» για την 

δημιουργία Κ.Χ δρόμου. 

21.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Γεωργίας 

Τζιράκη του Εμμ., εμβαδού 9,14 μ2 μ2 στο Ο.Τ Γ 1455 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης 

– Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου. 

22.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων των ιδιοκτησιών της 

Δέσποινας Σαρίκα του του Ιωαν. συζ. Στυλ. Σκαφίδα, εμβαδού 118,51 μ2 μ2 στα Ο.Τ 

2294Α - 2288 της περιοχής «Θέρισος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για 

την διάνοιξη δρόμων. 

23.      ΄Εγκριση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του Τμήματος Εκκαθάρισης 

Δαπανών. 

24.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωση δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή 

της Τ.Κ Κάτω Ασιτών. 

25.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωση δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή 

της Τ.Κ Βουτών.  

26.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωση δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή 



της Τ.Κ Σταυρακίων. 

27.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωση δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή 

της Τ.Κ Αυγενικής. 

28.      Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 

του Κέντρου Κοιν.Φροντίδας της 4ης Δ.Κ Ηρακλείου. 

29.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης 

επαναληπτικής διακήρυξης μίσθωσης οικοπέδου για τις στεγαστικές ανάγκες του 

δημοτικού σχολείου Καρτερού. 

30.      Επαναξιολόγηση δικαιολογητικών λόγω ενστάσεων κατά του με 

αρ.πρωτ.31515/22-3-2016 πρακτικού αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την : Προμήθεια, τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση και βουλκανισμό ελαστικών 

επισώτρων. 

31.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση υπολοίπου οφειλής από 

προμήθεια σκυροδέματος του Δήμου Γοργολαϊνη. 

32.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη 

συντήρηση της Διαδημοτικής Πλατφόρμας Προώθησης στην Απασχόληση. 

33.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών.  

34.      Διαπραγμάτευση οικονομικής προσφοράς - Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος 

δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοιν.Φροντίδας της 

2ης Δ.Κ Ηρακλείου. 

35.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το 

έργο «Συμπληρωματικές εργασίες οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» . 

36.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το 

έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου». 

37.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Τμήματος Προϋπολογισμού. 

38.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του 

Συνεργείου Κάδων.  

39.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ Δήμου 

Ηρακλείου» του Τμήματος Πληροφορικής. 

40.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση δικτύου οπτικών ινών Δήμου 

Ηρακλείου» του Τμήματος Πληροφορικής. 

41.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών –εκροών 

καυσίμων κίνησης στο Δημοτικού Πρατήριο Καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου.  

42.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα Νομικών Συμβούλων του 

Δήμου μηνός Ιουνίου. 

43.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 για 

εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης με τίτλο Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ Δ. Παλιανής και Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη - Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΑΔΣ: (189/08 Δ.Παλιανής) Δ. Ε. 

Παλιανής.  

44.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

45.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.του τμήματος 

Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης 

46.      Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού <<Συντήρηση Η/Υ 

Δήμου Ηρακλείου>>  

 



 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


