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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών    

Οργάνων 
 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Τίτου 1   

Ταχ. Κώδικας: 712 02 

Πληροφορίες: Κεφάκης Εμμ., 
                     Σμυρνάκη Αγγ.  

Τηλ.: 2813 409119, 117 

E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr 

          Ηράκλειο      03-5-2018 
          Αρ. Πρωτ.     36.984 

                        

                     ΠΡΟΣ: 

                      

          τον κ. Δήμαρχο                              

          τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

          τους κ.κ. Προέδρους των                            

          Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. 

Βενιζέλου) την Δευτέρα  07   Μαΐου    2018  και ώρα 17:55  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα 

παρακάτω θέματα:  

       

 

   Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων – δημοτών.  

 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 

λίτρων (απόφαση 423/2018 Οικονομικής Επιτροπής).  

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς 

υγρών καυσίμων (απόφαση 424/2018 Οικονομικής Επιτροπής).  

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αποπληρωμή του έργου «Αποκαταστάσεις διανοίξεων 

στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 429/2018 Οικονομικής 

Επιτροπής).  

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το παράβολο θεώρησης/ανανέωσης επαγγελματικής 

άδειας υπαίθριου εμπορίου (απόφαση 438/2018 Οικονομικής Επιτροπής).  

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και αποδοχή χρηματοδότησης της δράσης «Τεχνική βοήθεια 

στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τον τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική 

πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 

2020» (απόφαση 439/2018 Οικονομικής Επιτροπής).   

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποπληρωμή του έργου «Ανακατασκευή 

ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (απόφαση 440/2018 Οικονομικής Επιτροπής). 

7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο του 

2018 (απόφαση 462/2018 Οικονομικής Επιτροπής).  

8. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών.  

9. Έγκριση σύναψης σύμβασης με Τραπεζικό Ίδρυμα μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την δημιουργία και λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού 

κυκλώματος εισπράξεων των οφειλών/βεβαιώσεων και εισφορών του Δήμου.   

10. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.  

11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

12. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών σήμανσης και ονοματοθεσίας οδών.  
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13. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση 

Λεωφόρου Ικάρου (από Καρτερό έως Αεροδρόμιο).  

14. Αδειοδότηση δέκα φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια .  

15. Οριοθέτηση γενικών θέσεων για Α.Μ.Ε.Α. και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.  

16. Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη λόγω της εξέλιξης του 

έργου διαμόρφωση του δημόσιου χώρου των οδών Δικαιοσύνης, Ίδης, Καλοκαιρινού.  

17. Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, μέσω προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 

του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με τίτλο 

«Διερεύνηση βέλτιστου τεχνικο-οικονομικού συνδυασμού  ενεργητικών και παθητικών 

συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης για το Παγκρήτιο Στάδιο».  

18. Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο «Βέλτιστος συνδυασμός δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ενεργειακή 

αναβάθμιση του Παγκρήτιου Σταδίου».  

19. Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Τεχνική βοήθεια στρατηγικής βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης με τον τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης « 5+1» 

πολιτισμών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020».  

20. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς 

πόλης».  

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ικάριου γηπέδου».  

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση οδών 

άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού». 

23. Άνοιγμα χωριστού τραπεζικού λογαριασμού για το έργο «Κοινωνική ενσωμάτωση των 

προσφύγων, μέσω αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου «FIT FOR ALL».   

24. Ονοματοθεσία και  μετονομασία οδών του Δήμου Ηρακλείου.  

25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης Η/Υ Δήμου 

Ηρακλείου έτους 2018». 

26. Προμήθεια απορριμματοφόρου μέχρι 6 m3 .  

27. Τροποποίηση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ Δήμου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ.  - RECYCOM, για 

την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου.  

28. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Ηρακλείου για την οργάνωση του συστήματος συλλογής των αστικού τύπου ΑΥΜ (αποβλήτων 

των υγειονομικών μονάδων).  

29. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος κίνησης στον 

Τ.Κ. του Ε.  

30. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την κ. Σ.Μ. 

του Σ.   

31. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την κ. Τ.Ξ. 

του Ε.  

32. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την κ. Χ.Γ. 

του Α. 

33. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την κ. Ρ.Σ. 

του Ν.  

34. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την κ. Α.Μ. 

του Γ.  

35. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για τον Κ.Ν. του 

Ι.  

36. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων κίνησης και 

τυφλότητας για τον Δ.Ν. του Γ.  
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37. Αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση του υπαίθριου εμπορίου (έκδοση, θεώρηση, μεταβίβαση, 

μεταβολή κ.λ.π. αδειών).  

38. Τροποποίηση της αρ. 272/2017 απόφασης Δ.Σ. χορήγησης άδειας ίδρυσης εμπορικού 

καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » στις οδούς Αρχ. Μακαρίου – Στρ. Φαϊτάκη – Κισσάμου στη 

περιοχή Χανιώπορτα εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου. 

39. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 1ου σταδίου υλοποίησης της σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας».  

 

 

 

  
                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                                                                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


