
 

  

  

  

 

 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
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. 127792  
 

 

Ηράκλειο : 20/10/2017  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τρίτη 24 Οκτωβρίου 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.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Η. και ΙΤΕ. 

3.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου μέχρι 10μ3 

και ενός απορριματοφόρου μέχρι 6m3 . 

4.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια υλικών για την διαγράμμιση οδών 

και κόμβων. 

5.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ. Πρασίνου. 

6.      Επικύρωση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση του 

Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ.  



 

7.      Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια αδρανών υλικών σκυροδέματος. 

8.      Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια επιστρώσεων του έργου Συντήρηση Κ.Χ Παιδικών Χαρών. 

9.      Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ξυλείας. 

10.      Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

κατασκευή παιδικής χαράς τοπικής κοινότητας Αγίου Μύρωνα. – Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης. 

11.      Τροποποίηση της 563/2017 Α.Ο.Ε. ως προς την έγκριση των όρων και των 

τευχών. Έγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την κατασκευή ανοικτής υπενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού 

μπροστά στο καταυλισμό των ΡΟΜΑ.  

12.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μελέτη με τίτλο: Τεχνικοοικονομική 

μελέτη ενεργητικής & κεντρικής αποθήκης αναλώσιμων ειδών. 

13.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της σύμβασης: Εργασίες 

κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων 

του Δ.Η. 

14.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

Δ/νσης Διοικητικών μηνός Νοεμβρίου 2017. 

15.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασιών: Δημιουργίας web 

service άντλησης αναλυτικών στοιχείων Οικον. Υπηρ. Και επέκταση συστήματος 

Δημοσιοποίησης Στοιχείων Προϋπολογισμού. 

16.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εργασία απομάκρυνσης ληγμένων 

φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. 

17.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας αντλιών και λοιπών υλικών 

συνδεσμολογίας τους. 

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας υλικών υποστύλωσης φυτών. 

19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών Ιατρού του Κέντρου 

Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων. 

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

Κοινότητας Αυγενικής.  

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

Κοινότητας Αυγενικής.  

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

Κοινότητας Πυργούς. 

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

Κοινότητας Κερασίων. 

24.      Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ 

τρίμηνο 2017. 

25.      Έγκριση αποδοχής δωρεών για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

26.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποζημίωση των υπόχρεων παρόδιων 

ιδιοκτησιών στο Κ.Χ. 148. 

27.      Καταβολή αποζημίωσης στους: Μεγαλογιάννη Στυλιανή του Δημ. Συζ. Γεωρ. 

Τσαγκαράκη και Μεγαλογιάννη Αικατερίνη χα Δημ το γένος Αντών. Στεφανάκη, για 

ρυμοτομούμενo τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 106,89 μ2 και επικείμενα αυτού, στο 

Ο.Τ Γ 1750 Α της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – 

Φορτέτσα. 

28.      Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον 

καθορισμό τιμής μονάδος μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, προς 

αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου και επικειμένων αυτού, στο Ο.Τ 

451 ή Γ 1791, της πολεοδομικής ενότητας « Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – 

Φορτέτσα » του Δήμου Ηρακλείου. 

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

ρυμοτομούμενo τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 9,77 μ2 στα Ο.Τ Γ 2034 - 2035 της 



 

περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου. 

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

επικείμενα ιδιοκτησίας, στο Ο.Τ Γ 1981 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-

Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου. 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 64,70 μ2 στα Ο.Τ 2134 -2135 της 

περιοχής «Θέρισος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη 

δρόμου. 

32.      Καταβολή αποζημίωσης στους: 1. Κληρονόμους Ιωάννη Χρ. Κεχαγιά, κ.κ. 

Αγγέλα Ιωαν. Κεχαγιά, Ευθυμία Ιωαν. Κεχαγιά, Μαρία Ιωαν. Κεχαγιά και 2. 

Θεόδωρο Εμμ. Καρκανάκη, για υπέρμετρα ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου στο 

Ο.Τ. 112 της πολεοδομικής ενότητας ¨Χρυσοπηγή-Πόρος-Κατσαμπάς-Δημητρίου-

Μπεντεβή-Ατσαλένιο¨. 

33.      Θετική εισήγηση για Νομική Στήριξη υπαλλήλου. 

34.      Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αρ. 527/2017 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

35.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αμοιβές δικαστικού επιμελητή. (Γιουκάκη) 

36.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αμοιβές δικαστικού επιμελητή. (Τσιτσώνη) 

37.      Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης (Οδοιπορικά έξοδα Νομικών 

Συμβούλων). 

38.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Νοεμβρίου 2017 Τμήματος Δημ. Κοιμητηριών. 

39.      Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προκατασκευασμένων 

τσιμεντόπλακων, μαρμάρων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών. 

40.      Επικύρωση πρακτικών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Συντήρηση 

οριζοντιας σήμανσης (διαγράμμιση) οδών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ηρακλείου. 

41.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια Χρωμάτων – Μονωτικών Υλικών 

για την συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.  

42.      Επικύρωση πρακτικού για το έργο: Συντήρηση και επισκευή κτιρίου 

Βασιλικής Αγίου Μάρκου. 

43.      Επικύρωση πρακτικού για το έργο: Ανάπλαση Κ.Χ. 121 στη Νέα 

Αλικαρνασσό έναντι κοιμητηρίου. 

44.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Πολυδύναμο κέντρο 

επιμόρφωσης & δημιουργικής έκφρασης ΑΜΕΑ. 

45.      Εισήγηση για την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής πρώην μισθωτή. 

46.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 

1.100 lt. 

47.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Νοεμβρίου Δ/νσης Καθαριότητας.  

48.      Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της 

Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ”. 

49.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.  

50.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την Επιμέλεια του περιοδικού 

«Παλίμψηστον» τχ. 34 της ΒΔΒ 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


