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Ηράκλειο : 16/12/2016  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 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.      Ανάκληση της αριθ.579/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

έγκριση των τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου: “Ανακατασκευή 

Ποδοσφαιρικού Γηπέδου 5Χ5 ΔΕΙΛΙΝΩΝ” με τις νέες διατάξεις του Ν.4412/2016.  

2.      Έγκριση όρων δημοπράτησης, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης 

για την μελέτη με τίτλο: “Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και 

ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Ηρακλείου”. 

3.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών μεταλλικής καμπίνας 

κάδων. 

4.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για τα έργα του ΠΑΑ 2014-2020. 

5.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια “Υποβρύχιας Αντλίας” 

6.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: “Περίφραξη δημοτικών ακινήτων”, 

του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 



του Δήμου Ηρακλείου. 

7.      Λήψη απόφασης για νομική στήριξη υπαλλήλων του Δήμου που διώκονται 

ποινικά. 

8.      Λήψη απόφασης άσκησης προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 

του Ν.3463/2016 κατά της με αριθ.15805/12-12-2016 απόφασης του Γ.Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση του 9ου λογαριασμού του έργου 

με τίτλο: “Ανέγερση 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στις οδούς Λασαίας & 

Αυλώνος (Θέρισσος)”. 

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

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Πυργούς Δήμου Ηρακλείου. 

11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά αναλώσιμου υλικού για ενεργοποίηση 

συστημάτων προτεραιότητας των κεντρικών ΚΕΠ. 

12.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αμοιβής δικαστικής 

επιμελήτριας για επίδοση έγγραφων προσκλήσεων απόδοσης ρυμουτομούμενων 

τμημάτων ιδιοκτησιών. 

13.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα 

εδαφικά τμήματα και επικείμενα αυτών στους: 1) Δημήτριο – Ιωάννη του Γεωργίου, 

2) Στυλιανό Κασαπάκη του Γεωργίου, 3) Δημήτριο Κασσαπάκη του Ιωάννη και 4) 

Ελένη Κασσαπάκη του Ιωάννη, για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην οδό 

Γιαμπουδή της πόλεως Ηρακλείου, σύμφωνα με την με αρ. 34/2015 απόφαση του 

Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

14.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον Κωνσταντίνο 

Χαραλαμπίδη του Ιωάννη για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα και επικείμενα, για 

την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην οδό Γιαμπουδή της πόλεως Ηρακλείου, 

σύμφωνα με την με αρ. 32/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής 

Κρήτης.  

15.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον Ιωάννη 

Μιχελάκη του Ευθυμίου για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα και επικείμενα, για 

την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην οδό Γιαμπουδή της πόλεως Ηρακλείου, 

σύμφωνα με την με αρ. 34/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής 

Κρήτης. 

16.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στους: Γεώργιο 

Δετοράκη του Ισιδώρου, Εμμανουήλ Δετοράκη του Ισίδωρου και Αντώνιο Δετοράκη 

του Ισιδώρου, για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα και επικείμενα, για την 

εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην οδό Γιαμπουδή της πόλεως Ηρακλείου, σύμφωνα 

με την με αρ. 33/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

17.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα 

εδαφικά τμήματα και επικείμενα, για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην οδό 

Γιαμπουδή της πόλεως Ηρακλείου, σύμφωνα με την με αρ. 34/2015 απόφαση του 

Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.  

18.      Αναπροσαρμογή τελών υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ηρακλείου έτους 2017. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


