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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τετάρτη 22 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.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 205/2016 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

2.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. 35/2016 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

3.      Λήψη απόφασης άσκησης προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 κατά της υπ΄αριθ.6395/6-6-2016 απόφασης του Γ.Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

4.      Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την <<Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών>> για τις ανάγκες διαφόρων σχολικών κτιρίων του Δήμου 

Ηρακλείου μέσα από το έργο αυτεπιστασίας : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 

A/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης 

5.      Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της προμήθειας “Μελάνια – Τόνερ – 

Drum για εκτυπωτές/fax/φωτοτυπικά μηχανήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για το 

έτος 2016 



6.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας υλικών για την κατασκευή και την συντήρηση τάφων 

τριετούς χρήσεως και την οστεοφύλαξη για την λειτουργία των Δημοτικών 

Κοιμητηρίων ποσού 38.404,29 € με το Φ.Π.Α  

7.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο 

«Συμπληρωματικές εργασίες στη πλατεία Κορνάρου» 

8.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων δράσεων του Τμήματος Οδοποιίας 

9.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης της δράσης με τίτλο : Ανακατασκευή – 

συντήρηση W.C Δημοτικών Κτιρίων 

10.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση κανονιστικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

11.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή ο οποίος 

προέβη στην επίδοση εγγράφων προς αντιδίκους του Δήμου Ηρακλείου 

12.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 για την “προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης γραφείων 

αιθουσών του κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού” της Τοπικής Κοινότητας 

Βουτών 

13.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αποδοχής χρηματοδότησης, τροποποίησης 

τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων Κ.Α. 

για την χρηματοδοτούμενη πράξη: “Αποκατάσταση – διαρρύθμιση 1ου Λυκείου 

Ηρακλείου “Καπετανάκειο” Προσθήκη κατ' επέκταση και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου” 

14.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη 

σύμβαση συντήρησης του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος του Δήμου 

15.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 

2016, για την εκτέλεση του έργου «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά» 

16.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 

δημιουργίας νέου ΚΑ Εξόδων για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του 

Κέντρου Αστέγων 

17.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης τελών υπαίθριας διαφήμισης 

Δήμου Ηρακλείου 

18.      Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής 

Κοινότητας Κερασίων της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής 

19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης 

20.      Λήψη απόφασης σχετικά με οφειλή μισθωτή δημοτικού ακινήτου 

21.      Αποδοχή δωρεάς από τον ΣΥΦΑΚ προς το Δημοτικό Κυνοκομείο 

22.      Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον 

καθορισμό τιμής μονάδος μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, προς 

αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων και επικειμένων αυτών, στα Ο.Τ. 

21-23 της πολεοδομικής ενότητας “Πόρος – Πατέλες – Μπεντεβή” προκειμένου να 

διανοιχτεί τμήμα της οδού Μιχ. Ψελλού 

23.      Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου απόδοσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων στα Ο.Τ. Γ 1945- Γ 1646 

της πολεοδομικής ενότητας “Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα, τμήμα ΙΙ 

24.      Σχετικά με τον συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημιώσεως λόγω 

απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ροδάνθης Αλεξανδράκη του Νικολάου 

25.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εξ΄αδιαιρέτου ιδιοκτησίας 

κ. Καλαϊτζάκη Γεωργίου του Δημ., εμβαδού 25,18μ2 στο Κ.Χ. 447 της περιοχής 

“Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα” του Δήμου Ηρακλείου για την 

δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πράσινο και δρόμος) 



26.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εξ΄αδιαιρέτου ιδιοκτησίας 

των κ. Αβανίδη Γεωργίου του κ. Νικ. και Κόρσαββα Άννας του Βασ., εμβαδού 

7,90μ2 στο Ο.Τ. 23 της περιοχής “Πόρος – Πατέλες – Μπεντεβή – Κατσαμπάς” για 

την διάνοιξη δρόμου 

27.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εξ΄αδιαιρέτου ιδιοκτησίας 

κ. Ματθαίου Σάλιαγκα του Ευαγ., εμβαδού 44,50μ2 στο Ο.Τ. 716 της περιοχής 

“Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα” τμήμα VI του Δήμου Ηρακλείου για 

την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) 

28.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος της εξ΄αδιαιρέτου 

ιδιοκτησίας κας Μαρίας Γιαλιτάκη, εμβαδού 23,77μ2 στο Ο.Τ. Γ 1750 – Γ 1752 της 

περιοχής “Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα” για την δημιουργία 

κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) 

29.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας κας 

Κονταξάκη Πολυχρόνη του Θεοδώρου, εμβαδού 25,00μ2 στο Ο.Τ. 285 της περιοχής 

“Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα” τμήμα VI του Δήμου Ηρακλείου για 

την διάνοιξη δρόμο 

30.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τα έργα: Α. “Κατασκευή ανοικτού 

πολιτιστικού κέντρου τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα” Β. “Κατασκευή ανοικτού 

θεάτρου τοπικής κοινότητας κάτω Ασιτών” Γ. “Κατασκευή ανοικτού πολιτιστικού 

κέντρου οικισμού Συλλάμου” 

31.      Ακύρωση Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου 

32.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο: “Αποκαταστάσεις Διανοίξεων στις 

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου” 

33.      ΄Eγκριση διάθεσης πίστωσης για Αναβάθμιση Εφαρμογής και Έλεγχο 

στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου 

34.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & 

ευπρεπισμού (χαρτί υγείας) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016 

35.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης, όρων δημοπράτησης και μελέτης διαγωνισμού 

για την προμήθεια υλικών πληροφοριακών πινακίδων ονοματοθεσίας οδών 

36.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης, όρων δημοπράτησης και μελέτης διαγωνισμού 

για την προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης οδών 

37.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια Ειδών Σήμανσης, για την 

οριοθέτηση & προστασία Εργαζομένων και Οχημάτων, στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο 

Δήμου Ηρακλείου 

38.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εργασία εκκένωσης βόθρων και 

απομάκρυνσης λυμάτων από το Δημοτικό Κοιμητήριο Ηρακλείου “Αναστάσεως του 

Κυρίου” 

39.      ΄Εγκριση όρων και μελέτης διαγωνισμού για την προμήθεια δύο εκσκαφέων 

φορτωτών – έγκριση διάθεσης πίστωσης 

40.      ΄Εγκριση όρων και μελέτης διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) 

απορριμματοφόρων 16 κυβικών m3 - έγκριση διάθεσης πίστωσης 

41.      ΄Εγκριση όρων και μελέτης διαγωνισμού για την προμήθεια μικρού 

γερανοφόρου φορτηγού 2,5-3 τόνων μικτού φορτίου 

42.      ΄Εγκριση όρων και μελέτης διαγωνισμού για την Προμήθεια σαρώθρου 2m3 

έγκριση διάθεσης πίστωσης 

43.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 

44.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης 

45.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή ο οποίος 

προέβη στην επίδοση εγγράφων προς αντιδίκους του Δήμου Ηρακλείου 



46.      Ανάκληση της αριθ.287.2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

47.      Καταβολή αποζημίωσης στους Βύρωνα-Γεώργιο Ανεμογιάννη κλπ. (συν.30) 

για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα επί των οδών ΑΧΕΠΑ και Φιλελλήνων στην 

περιοχή Κηπούπολης 

48.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα εδαφικά 

τμήματα εμβαδού 78,08 μ2 για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις 

αριθ.7/74 και 25/89 πράξεις προσκυρώσεως, ρυμοτομήσεως και αναλογισμού 

αποζημιώσεως στην οδό Αχέπα 

49.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει απο την πάγια 

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Πενταμοδίου Δήμου Ηρακλείου. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


