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Ηράκλειο : 26/05/2017  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00 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.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας 

Μακριδάκη Ελένης εμβαδού 1,31 μ2, στο ΟΤ36 της περιοχής “Πόρος – Πατέλες – 

Μπεντεβή Κατσαμπάς” του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη Κ.Χ. (δρόμου). 

3.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας 

Φλουρή Πολύμνιας εμβαδού 59,90 μ2, στο ΟΤ1126 της περιοχής “Θέρισος – Δειλινά - 

Κορώνη” του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου. 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την ενίσχυση του ΚΑ 00-6733.001 

με τίτλο Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.  

5.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας 

Δημητρίου και Γεωργίου Αποστολάκη εμβαδού 199,47, στο ΟΤ1884 της περιοχής “Άγιος 

Ιωάννης – Μεσαμπελιές - Φορτέτσα” τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη 

Κ.Χ. (δρόμων). 

6.      Καταβολή αποζημίωσης στoυς: Μπαλτζάκη Μαριάννα του Εμμ. συζ. Γεωρ. 

Σπυριδάκη και Μπαλτζάκη Νικολάου του Εμμ. για ρυμοτομούμενα τμήματα ακινήτου 

των εμβαδού 429,80μ2, για την δημιουργία Κ.Χ (πράσινου) και τμήματος δρόμου, στην 

πολεοδομική ενότητα ¨Θέρισος-Δειλινά- Κορώνη ¨ στα Κ.Χ 2189- Κ.Χ 2220. 

7.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Γεωργίας 

Κανακουσάκη του Κων. Χας Εμμ. Πατράκη εμβαδού 68,31 μ2, στο ΟΤ49-53 της 

περιοχής “Πόρος – Πατέλες – Μπεντεβή - Κατσαμπάς” του Δήμου Ηρακλείου για την 

διάνοιξη δρόμου. 

8.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εξ΄αδιαιρέτου ιδιοκτησίας των 



 

Κων/νου - Ιωάννη Στυλιανής Πατράκη του Εμμ., εμβαδού 31,41 μ2, στο ΟΤ49-53 της 

περιοχής “Πόρος – Πατέλες – Μπεντεβή - Κατσαμπάς” του Δήμου Ηρακλείου για την 

διάνοιξη δρόμου. 

9.      Επικύρωση πρακτικών και ανακήρυξη μειοδότη, του διαγωνισμού για τις Εργασίες 

συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερικών μετά υλικών Δήμου Ηρακλείου 

έτους 2017. 

10.      Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: 

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου. 

11.      Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση και επισκευή κτιρίου 

στη Νέα Λαχαναγορά και μετατροπή του σε κατάστημα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων. 

12.      Άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, κατά της με αρ. 225/2017 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

13.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. 46/2017 

αποφάσεως του 3μελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

14.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Τοπικού Στρατηγικού 

Σχεδιασμού για τη Δια Βίου Μάθηση του Δήμου Ηρακλείου 2017 – 2020 “Ηράκλειο...η 

πόλη που μαθαίνει”. 

15.      Αναμόρφωση ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης. 

16.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του τμήματος Προϋπολογισμού. 

17.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του τμήματος Προϋπολογισμού. 

18.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος του τμήματος 

Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών. 

19.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αποπληρωμή του έργου: “Μίσθωση 

μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων στα όρια του παλαιού Δήμου Ηρακλείου. 

20.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικού για δράσεις του έτους 2017. 

21.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την 

εκτέλεση του έργου: “Υπογείωση Δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου: Διαμόρφωση 

οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Καλοκαιρινού”. 

22.      Ορισμός υπολόγου για το έργο: “Υπογείωση Δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου: 

Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Καλοκαιρινού”. 

23.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Ιουνίου έτους 2017 Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

24.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο: Συντήρηση 

Δημοτικών Κτιρίων. 

25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Ιουνίου του Τμήματος Βικελαίας Βιβλιοθήκης. 

26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου των 

Τεχνικών Ασφαλείας. 

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

Κοινότητας Βουτών. 

28.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τόκων υπερημερίας του Τμήματος 

Εκκαθάρισης Δαπανών. 

29.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων (Δέσποινα Διαλυνά). 

30.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων (Κωνσταντινού Μοχιανάκη). 

31.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εργασία: “Καταπολέμηση πιτυοκάμπης”. 

32.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εργασία: “Θερινή συντήρηση κοινοχρήστων 

χώρων πρασίνου”. 

33.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: “Εκτυπώσεις και 

βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου”. 

34.      Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου για τον 

καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων ακινήτων 

και επικειμένων αυτών, στις με αρ. 25/88 και 1/90 πράξεις προσκυρώσεως, ρυμοτομίας 

και αναλογισμού αποζημιώσεως, στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Α. 



 

Παπανδρέου. 

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

Ν.3463/2006 κατά της υπ΄αρ.πρωτ.6021/19-5-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

36.      Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη μειοδότη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Μελάνια/Τόνερ/Drum για εκτυπωτές & φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών του 

Δήμου για το έτος 2017». 

37.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Ιουνίου του τμήματος Β.Δ.Β.  

38.      Αποδοχή παραχώρησης οικοπέδου προς χρήση για κατασκευή παιδικής χαράς στη 

περιοχή Μεσοχωριό εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Σταυρακίων. 

39.      Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή 

παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου». 

40.      Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών για τις 

επείγουσες Ανάγκες τις Τεχνικής υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου  

41.      Eπικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο Διαμόρφωση οδών 

άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ.Καλοκαιρινού.  

42.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στολών καθαριότητας. 

43.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας. 

44.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα Νομικών Συμβούλων.  

45.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα 

ιδιοκτησίας Ροδάνθης Αλεξανδράκη εμβαδού 65,14 μ2, στο ΟΤ Γ1884-Γ1885 της 

περιοχής “΄Αγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές-Φορτέτσα” του Δήμου Ηρακλείου για την 

δημιουργία Κ.Χ. (δρόμου). 

46.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Καρβελά 

Δημητρίου κλπ εμβαδού 304,57 μ2, στο ΟΤ1394 της περιοχής “Ατσαλένιο” του Δήμου 

Ηρακλείου για την δημιουργία Κοινωφελούς Χώρου και Κ.Χ 

47.      ΄Εγκριση αποδοχής δωρεάς παπουτσιών τη Ένωσης "Μαζί για το παιδί". 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


