
 

 

 
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. 85062  
 

 

Ηράκλειο : 21/07/2017  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 25 Ιουλίου 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.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

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

Κοινότητας Σταυρακίων. 

3.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη υπερωριακής απασχόλησης μηνός 

Αυγούστου της Δ/νσης Διοικητικών. 

4.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτιρίου 

στη νέα λαχαναγορά και μετατροπή του σε κατάστημα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων. 

5.      Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β τρίμηνο 

του 2017. 

6.      Κατακύρωση διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και προς το 

Δήμο. 

7.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη υπερωριακής απασχόλησης μηνός 

Αυγούστου του γραφείου αδέσποτων ζώων. 

8.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας και επικειμένων 

αυτής των: Φιλέα Παναγιώτη του Ηλία, Φιλέα Αναστασίας του Παναγ. και Φιλέα Σοφίας 

του Παναγ. εμβαδού 1,71μ2 Ο.Τ Γ 1868 της περιοχής « Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-

Φορτέτσα» » τμήμα V, για την διάνοιξη δρόμου. 

9.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Στάθογλου 

Δήμητρας του Βασιλείου συζ. Αντων. Μουλίτσα, εμβαδού 6,86 μ2 στο Ο.Τ 29 της 

περιοχής «Πόρος-Πατέλες-Μπεντεβή-Κατσαμπάς» για την διάνοιξη – διαπλάτυνση 



 

δρόμου (οδός Κλεάνθη). 

10.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Πλαϊτάκη 

Εμμανουήλ του Ιωαν., εμβαδού 6,30 μ2 στο Ο.Τ 1347 της περιοχής «Ατσαλένιο» για την 

διάνοιξη δρόμου (πάροδος Γκύζη). 

11.      Καταβολή αποζημίωσης στους Αικατερίνη Σταυρουλάκη του Εμμ. και Γεώργιο 

Σταυρουλάκη του Εμμ. για ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας τους εμβ. 144,22 

μ2, στο Κ.Χ. Γ 2045- Ο.Τ 2026 της πολεοδομικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-

Φορτέτσα¨ τμήμα VII του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία Κ.Χ (χώρος πράσινου και 

δρόμου). 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 64,63 μ2 στα Ο.Τ 579 - 581 -582 της περιοχής 

«Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» τμήμα VΙ του Δήμου Ηρακλείου για την 

δημιουργία Κ.Χ ( δρόμου). 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 20,14 μ2, στο Ο.Τ 2 της περιοχής «Πόρος-

Πατέλες-Μπεντεβή-Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη Κ.Χ(δρόμου ). 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 20,79μ2, στο Ο.Τ Γ 1636 της περιοχής «Άγιος 

Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία 

Κ.Χ (δρόμου). 

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

ρυμοτομούμενα τμήματα ιδιοκτησίας εμβαδού 45,10μ2, στο Ο.Τ Γ 1935 της περιοχής 

«Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμων 

( Λ. Κνωσσού - Ανώνυμος). 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Λουπασάκη Χριστίνας του Λάμπρου και Λουπασάκη 

Χρύσανθου εμβαδού 14,82μ2, στο Ο.Τ 103 της περιοχής «Πόρος-Πατέλες-Μπεντεβή-

Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου (οδός Καραiσκάκη και 

Λάνδου).  

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Λουπασάκη –Χατζάκη Πηνελόπης εμβαδού 14,82μ2, 

στο Ο.Τ 103 της περιοχής «Πόρος-Πατέλες-Μπεντεβή-Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου 

για την διάνοιξη δρόμου (οδός Καραίσκάκη και Λάνδου).  

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 6,83 μ2, στο Ο.Τ 30 της περιοχής «Πόρος-

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

Μαρινάτου). 

19.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και το ΙΤΕ 

20.      Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων. 

21.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση Δημοτικών 

Κτιρίων με αυτεπιστασία. 

22.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του 

διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου 

Ηρακλείου. 

23.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή εξόδων κηδείας δημοτικού 

υπαλλήλου. 

24.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του 

Τμήματος Πρασίνου. 

25.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο: Ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου 

Ηρακλείου. 

26.      Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή της Τοπ. Κοιν. 

Αυγενικής. 

27.      Επανάληψη διαγωνισμού προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της 

Δημ. Αστυνομίας. 



 

28.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών 

λωρίδων σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων που θα τοποθετηθούν-αντικατασταθούν 

στα Δημοτικά οχήματα και ενημερωτικές πινακίδες σήμανσης κτιρίων. 

29.      Καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα και επικείμενα, στην 

Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: “Γ. Ριτσόπουλος – Οικοδομική Ανώνυμη Τεχνική και 

Κατασκευαστική Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΩΜΑ Α.Ε.” για την εφαρμογή του 

σχεδίου πόλης στην οδό Γιαμπουδή του Δήμου Ηρακλείου. 

30.      Μη άσκηση αναίρεσης κατά της με αρ. 52/2017 αποφάσεως του 3μελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης. 

31.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τόκων υπερημερίας. 

32.      Μη άσκηση αναίρεσης κατά της με αρ. 51/2017 αποφάσεως του 3μελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης. 

33.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού – ΟΜΑΔΑ 1 ΕΠΙΠΛΑ, στο πλαίσιο του έργου : Δημιουργία γραφείου 

ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο.  

34.      Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού 

της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου 

Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου. 

35.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 125/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων). 

36.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 129/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

37.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 378/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

38.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 480/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

39.      Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμό 727/2016 απόφασης του Β’ Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

40.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 394/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

41.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 162/2016 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

42.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 438/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

43.      Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο: “ Συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Κεντρικής 

Λαχαναγοράς Ηρακλείου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης – Έγκριση συγκρότησης 

επιτροπής. 

44.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

45.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

46.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

47.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης νέου έργου του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων 

Χώρων του Δήμου Ηρακλείου. 

48.      Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : 

«Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στον τέως Δήμο Παλιανής». 

49.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας που θα απασχοληθούν υπερωριακά το μήνα Αύγουστο του έτους 2017. 

50.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

51.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Αυγούστου έτους 2017 Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

52.      Έγκριση όρων δημοπράτησης – ανάληψη υποχρέωσης - διάθεση πίστωσης για τη 

Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με 

αρ. 3. 

53.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εγγραφή νέου κωδικού για την προμήθεια ενός 

τράκτορα (ρυμουλκό). 



 

54.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τίτλου για την προμήθεια δύο 

φορτωτών για το τμήμα Οδοποιίας. 

55.      Αλλαγή τίτλου στο Τεχν. Πρόγραμμα για την προμήθεια αυτοκινήτου της Δ/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

56.      Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής. 

57.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανήματος (κομπρεσέρ). 

58.      Τροποποίηση τίτλου του έργου: Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών Κομνηνών και 

Κονίτσης σε Ανάπλαση οδού Κομνηνών. 

59.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή παραβόλων υπέρ του Τεχν. 

Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

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

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


