
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 15/7/2011 

ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ. 74106  
 

 

Ηράκλειο : 23/06/2017  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 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.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων της Δ/νσης 

Προγραμματισμού . 

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

Κοινότητας Αυγενικής της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής. 

3.      Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής 

Κοινότητας Βασιλειών. 

4.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη αμοιβής του Δικαστικού Επιμελητή 

Γεωργίου Γιουκάκη.  

5.      Έγκριση όρων και μελέτης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

σαρώθρου 2m3 - 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης.  

6.      Επικύρωση πρακτικού του διαγωνισμού : “Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και προς το 

Δήμο”. 

7.      Επικύρωση πρακτικών και ανακήρυξη μειοδότη του διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης εγγράφων».  

8.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2017 του Δήμου 

Ηρακλείου.  

9.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για τη πληρωμή Φόρου Εισοδήματος έτους 2016. 

10.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για τη προμήθεια πλαστικών δεξαμενών. 

11.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση της υπ’αρίθμ. 479/2017 



 

κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

12.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

13.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας 

Μακριδάκη Ελένης του Ιωαν. συζ. Ματθ. Μακράκη, εμβαδού 1,31μ2 στα Ο.Τ 36 της 

περιοχής «Πόρος-Πατέλες-Μπεντεβή-Κατσαμπάς» για την διάνοιξη δρόμου. 

14.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Φλουρή 

Πολύμνιας συζ. Σοφοκλή, εμβαδού 59,90 μ2 στο Ο.Τ 1126 της περιοχής «Θέρισος-

Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου. 

15.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εξ’αδιαιρέτου ιδιοκτησίας 

των: Δημητρίου Αποστολάκη του Εμμ. & Γεωργίου Αποστολάκη του Εμμ. , εμβαδού 

199,47μ2 Ο.Τ Γ 1884 της περιοχής « Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» » τμήμα V 

για την διάνοιξη δρόμου. 

16.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας της 

κ. Ροδάνθης Αλεξανδράκη του Νικ. συζ. Ιωαν. Κριτσωτάκη, εμβαδού 65,14 μ2 στα Ο.Τ Γ 

1884 – Γ 1885 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» για την δημιουργία 

Κ.Χ δρόμου.  

17.      Καταβολή αποζημίωσης στην: Μαρία χα Ανδρέα Βαζού για ρυμοτομούμενο τμήμα 

της ιδιοκτησίας της στo Ο.Τ. 1386 της πολεοδομικής ενότητας ¨ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ ¨ του 

Δήμου Ηρακλείου. 

18.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για 

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 20,12 μ2, στα Ο.Τ 7 – Κ.Χ 8 της περιοχής 

«Πόρος-Πατέλες-Μπεντεβή-Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμων 

και Κ. Χ (πράσινο). 

19.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για 

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 6,30 μ2 στο Ο.Τ 1347 της περιοχής 

«ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου. 

20.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για 

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 6,86 μ2, στα Ο.Τ 29 της περιοχής «Πόρος-

Πατέλες-Μπεντεβή-Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου (οδός 

Κλεάνθη). 

21.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανήματος (κομπρεσέρ). 

22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Ιουλίου έτους 2017 της Δ/νσης Διοικητικών. 

23.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Ιουλίου έτους 2017 του τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

24.      Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ¨Μονώσεις σχολικών 

συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου”. 

25.      Έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης για το έργο: “ Κατασκευή Ανοικτής 

Επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά στον καταυλισμό των 

ΡΟΜΑ” και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης – διάθεσης πίστωσης.  

26.      Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων 

τύπων. 

27.      Επικύρωση πρακτικού για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». 

28.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση του 

έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, με αυτεπιστασία. 

29.      Έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο “ 

Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Βασιλειών” - 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης – ανάληψης 

υποχρέωσης.  

30.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης σε βάρος του 

Δήμου. 

31.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την “Προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών 



 

οικισμών”.  

32.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χορήγηση επιδόματος μητρότητας. 

33.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού λόγω αύξησης εργοδοτικών εισφορών. 

34.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αμοιβή εργασίας απομαγνητοφώνησης – 

πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  

35.      Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού για τη χορήγηση 

πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018. Έγκριση 

διάθεσης πίστωσης.  

36.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή δύο υπαλλήλων του τμήματος 

αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων σε σεμινάριο. 

37.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπογείωση δικτύων ΔΕΗ.  

38.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών. 

39.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τακτοποίηση του Δημ. Κτιρίου επί της οδού 

Λ. Ικάρου 121, όπου στεγάζεται το Κέντρο Αστέγων. 

40.      Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες (κτηνίατροι).  

41.      Έγκριση όρων, μελέτης και διάθεσης πίστωσης ανοιχτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100lt. 

42.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση των υπαλλήλων της Δ/νσης 

Καθαριότητας που θα απασχοληθούν υπερωριακά τον μήνα Ιούλιο. 

43.      Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης και έγκριση τευχών και όρων 

δημοπράτησης για το έργο: “Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου”.  

44.      Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης και έγκριση τευχών και όρων 

δημοπράτησης για το έργο: “Ανάπλαση Κ.Χ. 121 στη Ν. Αλικαρνασσό έναντι 

Κοιμητηρίου”.  

45.      Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης και έγκριση τευχών και όρων 

δημοπράτησης για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή σταδίου Ελευθερίας στο τμήμα επι 

της οδού Πυράνθου”. 

46.      Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της μελέτης: “Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας 

ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου”. 

47.      Τροποποίηση της αριθ.721/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά 

με το σκέλος που αφορά στην επανάληψη του διαγωνισμού προμήθειας λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων.  

48.      Τροποποίηση της αριθ.408/2017 σε ορθή επανάληψη απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

49.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για ζητήματα 

εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου.  

50.      ΄Εγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού για την 

καταλογογράφηση των βιβλίων της Β.Δ.Β -΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης. 

51.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη βιβλιοδεσία εφημερίδων της Β.Δ.Β  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


