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Ηράκλειο : 07/10/2016  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 

Ηρακλείου την προσεχή Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 

12:30 μ.μ προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε 

αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.  

2.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για το έργο με τίτλο: “Ανέγερση ΙΒ΄Βρεφονηπιακού σταθμού 

Δήμου Ηρακλείου”. 

3.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για την ενίσχυση των ΚΑ για την 1) Έκδοση άδειας λειτουργίας 

Δημοτικού Πρατηρίου υγρών καυσίμων κίνησης και 2) Τεχνικοοικονομικής 

Μελέτης Ενεργητικής & Παθητικής πυροπροστασίας Δημοτικού Πρατηρίου 

καυσίμων & κεντρικής αποθήκης αναλώσιμων ειδών. 

4.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων 2016 για τα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 

5.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για την Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων 



απορριμμάτων. 

6.      Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του 

Δήμου προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Β΄ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 19ης-10-2016 για τη 

συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ κατά 

της αριθ.861/2015 απόφασης Δ.Σ με θέμα : Καθορισμός των συντελεστών 

δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2016.  

7.      Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του 

Δήμου, προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Β΄ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 19ης-10-2016 για τη 

συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Πανελλήνιας ΄Ενωσης 

Επιχειρηματιών ιδιοκτητών στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων κατά της 

αριθ.861/2015 απόφασης Δ.Σ με θέμα : Καθορισμός των συντελεστών 

δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2016.  

8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη συνδρομών σε εφημερίδες, 

περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, ηλεκτρονικά μέσα κλπ. 

9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αμοιβής δικαστικού 

επιμελητή. 

10.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εφαρμογές Δημοσιοποίησης 

Στοιχείων Προϋπολογισμού, Ηλεκτρονικών Πληρωμών και 

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης της Διοίκησης του Δήμου. 

11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες συντήρησης και 

αναβαθμίσεις εφαρμογών λογισμικού και ανάκληση της 432/2016 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

12.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης 

του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Μοχιανάκη. 

13.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων του 

Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου. 

14.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του 

Ν.2882/01) για ρυμοτομούμενο τμήμα εξ’αδιαιρέτου ιδιοκτησίας εμβαδού 

25,00 μ2 στo Ο.Τ 285 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-

Φορτέτσα» τμήμα IV του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία Κ.Χ 

(δρόμου). 

15.      Ανάκληση της 458/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 

την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μια μηχανής 

καταμέτρησης χαρτονομισμάτων για το Τμήμα Ταμείου. 

16.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση 

ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του νηπιαγωγείου Βασιλειών. 

17.      Κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 

απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών. 

18.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια «Μελάνια Τόνερ & 

Drum» που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του 

Δήμου Ηρακλείου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης. 

19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες αναβάθμισης διαδικτυακής 



πύλης και δημιουργία εφαρμογών για διασύνδεση της με τρίτες εφαρμογές. 

20.      ΄Ασκηση ή μη προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 κατά της με αριθ.10478/27-9-2016 απόφασης του 

Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνεται η με 

αριθ.423/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

21.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου. 

22.      Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 

οχήματος πολιτικής προστασίας. 

23.      ΄Ασκηση ή μη προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Ν.3464/2006 κατά της με αριθ.11318/29-9-2016 απόφασης του 

Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνεται η με 

αριθ.529/2016 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

24.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για προμήθεια φιαλών υγραερίου για τις 

ανάγκες των μελών των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η.) Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης. 

25.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για προμήθεια φίλτρων καθαρισμού του 

νερού και ηλεκτρικών μπρικιών για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινοτικής 

Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η.) 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

26.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για συμπληρωματικές εργασίες αρδευτικού Αυγενικής. 

27.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για την προμήθεια συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση 

ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στην θάλασσα. 

28.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για την μελέτη αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας 

Κερασίων. 

29.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για τα έργα του ΠΔΕ. 

30.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της με αρ. 

172/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

31.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή της επαναπιστοποίησης 

του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Δήμου Ηρακλείου, στα 

πλαίσια της εφαρμογής του Πρότυπου Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001. 

32.      ΄Ασκηση ή μη προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 κατά της με αριθ.11847/30-9-2016 απόφασης του 

Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνονται οι με 

αριθ.837/2015, 379/2016 και 583/2016 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

33.      Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. Πρωτ. 12081/26-09-

2016 απόφασης του Γ.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 



με την οποία ακυρώνεται η με αριθμό 581/2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

34.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών και 

μικροεργαλείων για την συντήρηση πινακίδων (σήμανσης και 

ονοματοθεσίας). 

35.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

πληροφοριακών πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών. 

36.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης 

της υπαλλήλου Ζαχαρένιας Δρόσου. 

37.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης 

του υπαλλήλου Φανταουτσάκη Γιάννη. 

38.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για 

συντήρηση εορταστικού διακόσμου για το Δήμο Ηρακλείου. 

39.      Καθορισμός των συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το 

έτος 2017. 

40.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2016 για την ενίσχυση του ΚΑ που αντιστοιχεί στην αμοιβή για 

εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

41.      Τροποποίηση της αρ.572/2016 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής. 

42.      Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού 

προμήθειας φυτών για φύτευση κ.χ πρασίνου – Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης. 

43.      Καταβολή αποζημίωσης στην κα Αδαμάκη Ευαγγελία συζ. Μιχ. το 

γένος Νικ. Χαλκιαδάκη, για ρυμοτoμούμενο τμήμα ακινήτου της στο Ο.Τ 

1305, περιοχής ¨ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ ¨ του Δήμου Ηρακλείου. 

44.      Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού για 

την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Κέντρου Αστέγων του 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτη – Έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

45.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποθήκευση, μεταφορά και 

διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων. 

46.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

για την πληρωμή μισθώματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

47.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 

προϋπολογισμού για την κάλυψη αναγκών της μισθοδοσίας. 

48.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

για την κάλυψη αναγκών της μισθοδοσίας της υπηρεσίας καθαριότητας. 

49.      Αποδοχή δωρεάς μιας έξυπνης οθόνης από το ΙΤΕ. 

50.      ΄Εγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης 

διαγωνισμού για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού-έγκριση διάθεσης 

πίστωσης. 

51.      Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για 

τη στέγαση του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Ηρακλείου. 

52.      ΄Εγκριση νέων όρων του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και 



εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών καυσίμων 

κίνησης στο Δημοτικό Πρατήριο Καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016.  

53.      Εξέταση αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού της Κ/ξιας Τζανίνης 

Εμμ.-Μαυράκης Θ.-Σταμούλης Ξ.-Κονιδάκης Δ. με το Δήμο Ηρακλείου.  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


