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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 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.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της μισθοδοσίας συμβασιούχων 

υπαλλήλων των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν κατά 4 μήνες. 

2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την απόδοση φόρων και ασφαλιστικών 

εισφορών. 

3.      Επανάληψη υποβολής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 

(ΟΠΔ). 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποζημίωση ιδιοκτήτη στη περιοχή της 

Κηπούπολης της πόλεως Ηρακλείου, σύμφωνα με την αρ. 21/1986 πράξη 

προσκυρώσεως, ρυμοτομήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως. 

5.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού. 

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

“Δημιουργία παιδικής χαράς στα Σταυράκια”. 

7.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Ενίσχυση κωδικού. 

8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη εκτέλεση της Σύμβασης της διαδικτυακής 

πλατφόρμας γεωπληροφορικής της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου. 

9.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών 2016. 

10.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 για την αποζημίωση διαφόρων 



ιδιοκτητών στις περιοχές επέκτασης του Σ.Π 

11.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την μίσθωση τουαλετών. 

12.      Ολική και Μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

13.      Ολική και Μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

14.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της προμήθειας του Ελλ. 

Δημοσίου για την παροχή εγγύησης σε δάνειο 

15.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τέλους έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας ενός νέου απορριμματοφόρου. 

16.      Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 148 / 2016 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

17.      Έγκριση των Τευχών και όρων  Δημοπράτησης  του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5  ΔΕΙΛΙΝΩΝ 

18.      Λήψη απόφασης για οφειλές μισθωμάτων εκμισθωμάτων Δημοτικών ακινήτων 

19.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού 

σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ” 

20.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή και 

την συντήρηση τάφων τριετούς χρήσεως και την οστεοφύλαξη για την λειτουργία των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων - Κατακύρωση της προμήθειας 

21.      Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την 

“Προμήθεια και τοποθέτηση,  ζυγοστάθμιση, και βουλκανισμό ελαστικών επισώτρων 

οχημάτων –μηχανημάτων & δίκυκλων του Δήμου Ηρακλείου’’ 

22.      Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο τμήμα καταργούμενου 

κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας Μαρίας χήρας Αριστείδη Ζερβάκη 

23.      Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 

στέγαση του Κέντρου Φροντίδας της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου (περιοχή 

Μασταμπά) 

24.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων δημοπράτησης του έργου: “Επισκευή 

όψεων 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου. 

25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον Δικηγορικό 

Σύλλογο Ηρακλείου για δικαστική αποζημίωση, στην περιοχή επέκτασης “Άγιος 

Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα” του Δήμου Ηρακλείου. 

26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Ηρακλείου 

που αφορά καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα τμήματα. 

27.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη που αφορά την Δημοσίευση της αριθμ. 

557/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

28.      Εξουσιοδότηση στη Νομική υπηρεσία για την διαδικασία ασφαλιστικών 

μέτρων για την απόδοση ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτου στο Ο.Τ. 1345 της 

πολεοδομικής ενότητας “Ατσαλένιο” του Δήμου Ηρακλείου. 

29.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εμβαδού 180,01μ2 στο 

Κ.Φ. 333 χώρο Δημοτικού Σχολείου, της περιοχής “Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – 

Φορτέτσα” τμήμα IV του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου και την απόδοση 

τμήματος 46ο Δημ. Σχολείο της περιοχής. 

30.      Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών σύμφωνα 

με τον ν.4412/2016. 

31.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: “Ανάπλαση Λεωφόρου Ικάρου (από 

Καρτερού έως Αεροδρόμιου)”. 

32.      Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

33.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αυγενικής 



34.      Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την “Προμήθεια σωλήνων και 

εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ. Πρασίνου για το έτος 2016”. 

35.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δράση με τίτλο: “Προμήθεια τεσσάρων (4) 

λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. 

36.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης “Δημιουργία 

Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών”. 

37.      Παράταση προθεσμίας για απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Πατεράκη 

Εμμανουήλ που αφορά το έργο «Υπογειοποίηση των εναερίων δικτύων της ΔΕΗ για 

την ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης του περιβάλλοντα χώρου του 

Πολιτιστικού – Συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου, φάση Α'». 

38.      Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για την προμήθεια Προμήθεια – Τοποθέτησης 

Σκιάστρων (Τεντών) του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. 

39.      Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για την ανάθεση παροχής Υπηρεσίας για την 

Βελτίωση Αποκομιδής των Αστικών Αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου. 

40.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή χρεολυσιών δανείων 

εσωτερικού για το έτος 2016 

41.      Έγκριση  διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου. 

42.      Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 

του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου 

Ηρακλείου επί της οδού Ιπποκράτους (περιοχή Φορτέτσας)  

43.      Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη 

μεταστέγαση του 52ου 2/θέσιου νηπιαγωγείου Ηρακλείου και διάθεση πίστωσης 

ποσού 200€ για την πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο 

44.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή περίφραξης αμαξοστάσιου του 

Δήμου. 

45.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός. 

46.      Εισήγηση για ακύρωση της υπ΄αρ. 512/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

47.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασία κατά την καταπολέμηση 

ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ. 

48.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού 

εξοπλισμού (καρέκλες γραφείου) για τις ανάγκες του ΚΕΠ του Δήμου μας.  

49.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού 

μηχανήματος. 

50.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για την πράξη με τίτλο: "Ανέγερση 10ου 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της Οδού Μελιδωνίου" με Κωδικό 

ΟΠΣ 5000475  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020". 

51.       Έγκριση διάθεση πίστωσης και ψήφιση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των 

Όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού συστήματος 

παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας. 

52.      Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης 

53.      Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης 

54.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

Δήμου Ηρακλείου έτους 2016, για την ένταξη ενός νέου έργου με τίτλο: “'Εργα 

ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων βορείου τμήματος Πολεοδομικής Ενότητας 17 

περιοχής Θαλασσινών”. 

55.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 285/2016 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

 



 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


