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Ηράκλειο : 04/05/2018  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 και ώρα 12:30 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-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την 

Συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου στον ΣΕΔΗΚ. 

2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τα Δημοτικά Κοιμητήρια.  

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για την 

εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ & Νο 101 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ). 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για το 

έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.  

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια βυτίου μεταφοράς νερού για την 

πολιτική προστασία.  

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της πληρωμής μελών που 

συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών όπως τους ορίζει το ΤΕΕ /ΤΑΚ με κλήρωση. 

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 35-6273.002 με τίτλο 

"Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 

(Αντλιοστάσια)". 

8.      Ολική και Μερική Ανατροπή Υποχρεώσεων. 

9.      ΄Ασκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 173/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

10.      Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 2792/2017 απόφασης του 



 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή. 

12.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα των Νομικών Συμβούλων μηνός 

Μαίου 

13.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση του κ. Οικονομάκη Φανούρη στην 

Αθήνα προκειμένου να παρευρεθεί σε Ενημερωτική Συνάντηση για τα Κέντρα ΄Ενταξης 

Μεταναστών. 

14.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή Ιατρού Εργασίας . 

15.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δημοσίευση κανονιστικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. 

16.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δημοσίευση Ανακοίνωσης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κρήτης στην εφημερίδα Πατρίς. 

17.      Έγκριση διάθεση πίστωσης για έκδοση φωτοαντιγράφων – ανάκληση της 369/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων του Δημοτικού Κοιμητηρίου μηνός Μαΐου 2018.  

19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας μηνός Μαΐου 2018.  

20.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας για τον μήνα Μαίο 2018.  

21.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων του Κυνοκομείου για τον μήνα Ιούνιο 2018.  

22.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τροφών για το καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου. 

23.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

αίθουσας πολυμέσων κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ.  

24.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών του Δήμου Ηρακλείου προς 

την ΔΕΥΑΗ.  

25.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Ανάπλαση και Αναβάθμιση Δυτικού 

Παραλιακού Μετώπου από Τάλος εως Γιόφυρο – Κατασκευή Υδάτινου Στοιχείου – Skate 

Park – Παιδικών Χαρών». 

26.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά - 

Ιερωνυμάκη». 

27.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού υδάτινου στοιχείου πλατείας Κορνάρου». 

28.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης για το 

έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ». 

29.      ΄Εγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια βασικού εξοπλισμού του Κτιρίου Πληροφόρησης και Πολιτισμού της 

Τοπικής κοινότητας Βουτών», έγκριση όρων διακήρυξης και μελέτης-έγκριση διάθεση 

πίστωσης-έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.  

30.      Εγκριση όρων διακήρυξης και μελέτης ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και 

προς το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.  

31.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση δικτύων του Δήμου Ηρακλείου. 

32.      Ψήφιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-1 που βρίσκεται 

στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου ως κατάστημα χονδρικής πώλησης Αλιευμάτων – 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα. 

33.      Ψήφιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-2 που βρίσκεται 

στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου ως κατάστημα χονδρικής πώλησης Αλιευμάτων – 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα. 

34.      Ψήφιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-3 που βρίσκεται 

στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου ως κατάστημα χονδρικής πώλησης Αλιευμάτων – 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα. 

35.      Ψήφιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-4 που βρίσκεται 



 

στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου ως κατάστημα χονδρικής πώλησης Αλιευμάτων – 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα. 

36.      Ψήφιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-5 που βρίσκεται 

στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου ως κατάστημα χονδρικής πώλησης Αλιευμάτων – 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα. 

37.      Ψήφιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-6 που βρίσκεται 

στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου ως κατάστημα χονδρικής πώλησης Αλιευμάτων – 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα. 

38.      Ψήφιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-7 που βρίσκεται 

στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου ως κατάστημα χονδρικής πώλησης Αλιευμάτων – 

έγκριση διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα. 

39.      Επικύρωσή του πρακτικού της άγονης δημοπρασίας που αφορά μίσθωση ακινήτου 

για τη στέγαση του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η Αγίου Δημητρίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας 

του Δήμου Ηρακλείου, επανάληψη δημοπρασίας και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την 

πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης επαναληπτικής διακήρυξης στον τύπο.  

40.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για 

τη μεταστέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 

41.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος και επικειμένων ιδιοκτησίας 

της κ.Βελεγράκη Ουρανίας του Νικήτα, εμβαδού 11,05 μ2 στο Ο.Τ Γ1926 της περιοχής 

«΄Αγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» για την δημιουργία Κ.Χ. δρόμου .  

42.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Φουναριωτάκη 

Αθανασίου του Εμμ. και Ψαρρού Ρεγγίνας του Νικ. συζ. Φουναριωτάκη Αθαν., 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). 

43.      Καταβολή αποζημίωσης στoυς: Μιχαήλ Κεφαλογιάννη του Ευαγ., Ζαφειρένια 

Κεφαλογιάννη του Ευαγ., Βασιλείου Κεφαλογιάννη του Ευαγ. και Ειρήνη Κεφαλογιάννη 

του Ευαγ., για ρυμοτομούμενο τμήμα εμβαδού 11,50μ2 και επικείμενα ακινήτου 

ιδιοκτησίας τους, στο Ο.Τ 1046 της πολεοδομικής ενότητας ¨Θέρισος-Δειλινά- Κορώνη ¨ .  

44.      Καταβολή αποζημίωσης στην Ειρήνη Βενιανάκη του Αριστείδη συζ.Κων/νου 

Τριγώνη για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα και επικείμενα, επί της οδού Παρνασσού 

στην περιοχή Καμίνια του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με την αρ.69/2017 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και την με αρ.721/2017 απόφαση της 

Οικον.Επιτρ. 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Θεοδοσίου Βασιλείου εμβαδού 81,00μ2, στο Ο.Τ 305 

της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» IV του Δήμου Ηρακλείου για την 

διάνοιξη δρόμου ( Εθνομαρτύρων).  

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Ζωγραφίνη Ελένης και Στυλιανού εμβαδού 29,64μ2, 

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

Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου (οδός Καραiσκάκη και Λάνδου). 

47.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού αμαξοστασίου.  

48.      Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, διάθεσης πίστωσης, όρων και 

μελέτης για την προμήθεια δύο δίκυκλων και ενός επιβατικού αυτοκινήτου για την 

Δημοτική Αστυνομία.  

49.      Επικύρωση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – 

ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”. 

50.      Αποδοχή δωρεάς του Δήμου Ηρακλείου ενός απορριμματοφόρου οχήματος από 

την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΑΤΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε 

51.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο «Διανοίξεις και Κατασκευή Μικρών 

Τεχνικών Έργων».  

52.      Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 



 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών , τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου.  

53.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταλλικών ζαρτινιερών». 

54.      Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου «Επισκευή γηπέδου 5χ5 στον Προφήτη 

Ηλία». 

55.      Ανάκληση της αριθ.234/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής-ακύρωση της 

προσφοράς της εταιρίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-επιστροφή ηλεκτρονικού παραβόλου-αποδοχή της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρίας ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-επικύρωση 

του με χρονολογία 3/5/2018 πρακτικού για την «Προμήθεια δύο εκσκαφέων – 

φορτωτών». 

56.      Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ & Ι.Δ.»  

57.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο « Παραλλαγή όδευσης ΑΜΕΑ στην παλιά 

πόλη».  

58.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο «Συμπληρωματικά έργα ακαθάρτων στον 

τέως Δήμο Παλιανής ». 

59.      Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων». 

60.      Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση σχολικών αυλών για τη 

φιλοξενία παιχνιδιών και αθλητικών δρώμενων». 

61.      Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου «Χρωματισμοί σχολικών κτιρίων Δήμου 

Ηρακλείου». 

62.      Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου «Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων 

Δήμου Ηρακλείου». 

63.      Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου «Επισκευή όψεων 6ου 9ου και 11ου 

Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου». 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


