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ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 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.      ΄Εγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 

2019. 

2.      ΄Εγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2019. 

3.      Επικύρωση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για τη χορήγηση πρωινού γεύματος 

σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του 

Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019. 

4.      Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην 

ιδιοκτησία των κληρονόμων Συντιχάκη Στυλιανής (φερόμενοι ιδιοκτήτες Καλλιόπη και 

Εμμανουήλ Συντιχάκης) 

5.      Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην 

ιδιοκτησία της κας Καρύδη ΄Ελλης πρώην συζ.Γεωργίου Γκερεδάκη. 

6.      Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην 

ιδιοκτησία των κ.κ Λουμπάκη Μαρίας, Αικατερίνης και Εμμανουήλ. 

7.      Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 676/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνες Δηλώσεις των δικαιούχων, για ρυμοτομούμενο 

τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 8,58μ2, στο Ο.Τ 29 της περιοχής «Πόρος-Πατέλες-Μπεντεβή-

Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη Κ.Χ (πεζόδρομος) στους Γκόγκολου 

Βασιλεία του Δημ. & Γκόγκολο Νικόλαο του Δημ., και καταβολή αποζημίωσης για τα 

επικείμενα της ιδιοκτησίας (κτίσματα προς καθαίρεση) στους Γκόγκολο Δημήτριο του 

Νικ. και Γκόγκολο Θεόδωρο του Νικ., σύμφωνα με το Πρακτικό 1/2008 της Επιτροπής 



 

του Π.Δ 5/85 για τιμές επικειμένων. 

8.      Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 516/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνες Δηλώσεις των δικαιούχων, για ρυμοτομούμενο 

τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 29,64μ2, στο Ο.Τ 103 της περιοχής «Πόρος-Πατέλες-

Μπεντεβή-Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη Κ.Χ (δρόμος) στους 

Ζωγραφίνη Ελένη του Εμμ. και Ζωγραφίνη Στυλιανό του Νικ.  

9.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 

(ΡΥΜΟΥΛΚΟ)». 

10.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου “Διαμορφώσεις – 

κατασκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους – 1ο 

υποέργο : Συντήρηση Λεωφόρου Ικάρου’’  

11.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου “Διαμορφώσεις – 

κατασκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους – 2ο 

υποέργο : Συντήρηση Λεωφόρου Κνωσού’’  

12.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου “Διαμορφώσεις – 

κατασκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους – 4ο 

υποέργο : Συντήρηση Παλαιών Εθνικών οδών εντός ορίων οικισμών’’. 

13.      Ακύρωση της 140/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – Kατακύρωση 

Διαγωνισμού για το έργο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ”. 

14.      Έγκριση αποδοχής δωρεών για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


