
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -

ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 

15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ. 28188  
 

 

Ηράκλειο : 30/03/2018  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τρίτη 03 Απριλίου 2018 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.      Λήψη απόφασης μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ.1951/2017 απόφασης του 

3ου Μ.Δ.Π.Η. 

2.      Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθ.πρωτ.2686/2-3-2018 

απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

3.      Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθ.πρωτ.2685/2-3-2018 

απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

4.      Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθ.πρωτ.2687/2-3-2018 

απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

5.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή συμβολαιογράφου. 

6.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση φωτοαντιγράφων. 

7.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα Νομικών Συμβούλων μηνός 

Απριλίου. 

8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών και αξεσουάρ των 

μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής. 



9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός εμπορευματοκιβωτίου 

CONTAINER για το χώρο αποθήκευσης αναλωσίμων ειδών στο Αμαξοστάσιο του 

Δ.Η.  

10.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στολών για την Παιδική-

Νεανική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου.  

11.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή ιατρού εργασίας. 

12.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση μηνός Απριλίου 

υπαλλήλων Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

13.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση μηνός Απριλίου 

υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας.  

14.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια επιγραφών-πινακίδων για τη 

σήμανση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.  

15.      Ανάκληση της αριθ.291/2018 απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Κέντρου Αστέγων.  

16.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή κτηνιάτρου κυνοκομείου – 

κτηνιατρείου Δήμου Ηρακλείου κ. Μοσχοβάκου Αθανάσιου 

17.      ΄Έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018 του εν εξελίξει διαγωνισμού για την 

ασφάλιση του Μεγάρου Αχτάρικα. 

18.      Εγκριση διενέργειας, μελέτης και όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εκτύπωση του εκδοτικού προγράμματος της Β.Δ.Β  

19.      Ψήφιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ενοικίαση αγροτικών 

ακινήτων (ελαιόφυτων) του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκονται στην περιφέρεια 

Καστέλλι- Διαβαιδέ-ψήφιση διάθεσης πίστωσης . 

20.      Ψήφιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ενοικίαση αγροτικών 

ακινήτων (ελαιόφυτων) του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκονται στην περιφέρεια ΄Ινι-

Μαχαιρά-ψήφιση διάθεσης πίστωσης. 

21.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ 

ΕΛΓΑ.  

22.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια εισφορά του Δήμου Ηρακλείου 

στον ΕΣΔΑΚ.  

23.      ΄Εγκριση διενέργειας, μελέτης και όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας 

μουσικών οργάνων για τη σχολή Μουσικής Φιλαρμονικής - έγκριση διάθεσης 

πίστωσης. 

24.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

25.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01-άρθρο 

73 του Ν3852/2010) για ρυμοτoμούμενο τμήμα (11,05μ2) και επικειμένων της 

ιδιοκτησίας με κωδ. αρ. κτημ. 1025027 στο Ο.Τ. Γ1926, περιοχής «Άγιος Ιωάννης – 

Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» επί της Λ. Κνωσού. 

26.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01-άρθρο 

72 του Ν3852/2010) για ρυμοτoμούμενο τμήμα (40,10μ2) της ιδιοκτησίας με κωδ. 

αρ. κτημ. 111313 στα Ο.Τ. 352 και 353 και 353α , περιοχής «Άγιος Ιωάννης – 

Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» . 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 28,50μ2, στο Ο.Τ Γ 1935 της περιοχής 

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

δρόμων ( Λ. Κνωσσού). 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 25,58μ2 στο Ο.Τ Γ 1933 της περιοχής 

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

δημιουργία Κ.Χ ( δρόμου). 



29.      Καταβολή αποζημίωσης στoυς: Κων/νο Μόρτογλου του Δημ και Γεώργιο 

Μόρτογλου του Δημ. για ρυμοτομούμενα τμήματα ακινήτου Ουρανίας συζ. Χρ. 

Λιγνού το γένος Μόρτογλου, εμβαδού 91,90 μ2 και επικειμένων, για την δημιουργία 

Κ.Χ ( δρόμου), στην πολεοδομική ενότητα ¨Θέρισος-Δειλινά- Κορώνη ¨ στο Ο.Τ 

2251.  

30.      Καταβολή αποζημίωσης στους Κοκάλη Άννας του Δημ. συζ. Αγγ. Παρτάλη, 

Κοκάλη Αικατερίνης του Δημ. συζ. Δημ. Κουτουλάκη, Κοκάλη Ευαγγέλου του Δημ., 

για ρυμοτομούμενα τμήματα ακινήτων ιδιοκτησίας τους εμβ. 1.126,60 μ2, στα Ο.Τ Γ 

2039 Γ 2059 - Γ 2060 - Κ.Χ 2063, Ο.Τ Γ 2050 – Γ 2049, στην πολεοδομικής 

ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα¨ τμήμα VII του Δήμου Ηρακλείου 

για την δημιουργία Κοινοχρήστων Χώρων (χώροι πράσινου και δρόμοι). 

31.      Καθορισμός τιμής μονάδος καταργούμενου κοιν.χώρου που προσκυρώνεται 

στην ιδιοκτησία Τζανάκη Ιωάννη κλπ.  

32.      Επικύρωση πρακτικών για το διαγωνισμό εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις 

εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου. 

33.      Επικύρωση πρακτικών για το διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης. 

34.      Επικύρωση πρακτικών για το διαγωνισμό προμήθειας φωτοτυπικού υλικού Α3 

και Α4. 

35.      Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινήτου της 

Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

36.      Επικύρωση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης προσφορών για την 

προμήθεια φορέα μεταφοράς βαρέων οχημάτων. 

37.      Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο : Διαμόρφωση κόλπου 

Δερματά. 

38.      Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο : Ανάπλαση οδού Κομνηνών. 

39.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια βασικού εξοπλισμού του 

Κτιρίου Πληροφόρησης και Πολιτισμού της Τ.Κ Βουτών. 

40.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού νέος ΚΑ προστίμων. 

41.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

42.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Πληροφορικής. 

43.      Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 101/2018 απόφασης της ΟΕ – Εγγραφή νέου 

κωδικού εσόδων - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 

2018 εγγράφοντας μία νέα δράση - Αποδοχή χρηματοδότησης 

44.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες συντήρησης Η/Υ έτους 2018. 

45.      ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών του 

Ν.4152/2013. 

46.      'Εγκριση διενέργειας με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών.  

47.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 30-6262.011 ποσού 5.000 ΕΥΡΩ με 

τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & Η/Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» .  

48.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 30-6265.006 ποσού 3.000 ΕΥΡΩ με 

τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ».  

49.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς και 

διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων. 

50.      Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού 

Προμήθεια χρωμάτων, ξυλείας, καθισμάτων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών για το 

έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ» - 

έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

51.      Επικύρωση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για 



την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δ.Η και των 

Νομικών του Προσώπων. 

52.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο ΦΥΚΗΣΑΠ.  

53.      ΄Εγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού της 

υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, 

διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού».  

54.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση της Κοινοφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου από το Δήμο Ηρακλείου. 

55.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων και Μελετών.  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


