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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 Αγγελική
Τηλ.: 2813 409119, 117
E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr

Ηράκλειο
Αρ. Πρωτ. :

18 -4- 2019
38.140

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 22 Απριλίου 2019 και ώρα 17:55 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις
στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή παραίτησης προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ – Αντικατάσταση παραιτηθέντος
Προέδρου.
2. Ενημέρωση για τα έργα στερέωσης των Ενετικών Τειχών στο ευθύγραμμο τμήμα της
Δουκός Μποφώρ και στο Ορεκιόνε Σαμπιονάρα. Λήψη απόφασης.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την
ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και σχολικών κτιρίων (απόφαση 232/2019
Οικονομικής Επιτροπής).
4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος για έργα του
Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων (απόφαση 233/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων με
τίτλο «Προμήθεια καρεκλών για τις ανάγκες του Πολύκεντρου της Δημοτικής Ενότητάς
Τεμένους στον Προφήτη Ηλία» και Προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση χώρου και
προμήθεια εξοπλισμού για το Γραφείο Ανταποκριτή ΕΦΚΑ Αγροτών Δήμου Ηρακλείου»
(απόφαση 234/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για τον Κ.Α. 70-7135.014 με τίτλο
«Προμήθεια εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου» (απόφαση
235/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για τον Κ.Α. 35-6265.024 με τίτλο
«Συντήρηση ΚΧ Πρασίνου» (απόφαση 236/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης παροχής
υπηρεσιών διοργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών ημερίδων και προγραμμάτων για
το ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 237/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την ενίσχυση κωδικών εσόδων – εξόδων, που
αφορούν στην αποδοχή κι απόδοση της επιχορήγησης από τους ΚΑΠ που λαμβάνει ο
Δήμος Ηρακλείου, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Π/θμιας και
Δ/βμιας Εκπαίδευσης (απόφαση 238/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθεια Μ.Α.Π. 2019 (απόφαση 239/2019
Οικονομικής Επιτροπής).
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11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 10-6117.008 με τίτλο
«Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (γιατρός εργασίας)» (απόφαση 240/2019
Οικονομικής Επιτροπής).
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και
Νέας Γενιάς του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 241/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την εγγραφή νέου Κ.Α. εξόδων με τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο
Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων – περιφερειών υδρογόνου (απόφαση 242/2019 Οικονομικής
Επιτροπής σε ορθή επανάληψη).
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6737.023 με τίτλο
«Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης (απόφαση
243/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για τον Κ.Α. 70-6266.001 με τίτλο
«Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 244/2019
Οικονομικής Επιτροπής).
16. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 με αλλαγή τίτλου έργου
(απόφαση 245/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια νέων συστημάτων
προτεραιότητας στο ΚΕΠ Πλαστήρα και στο Δημοτολόγιο (απόφαση 247/2019
Οικονομικής Επιτροπής).
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την αγορά οικοπέδου για την δημιουργία
χώρου στάθμευσης στο Σκαλάνι (απόφαση 248/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την αγορά οικοπέδου για επέκταση
αύλειου χώρου του 6ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου (απόφαση 249/2019 Οικονομικής
Επιτροπής).
20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την αγορά οικοπέδου για την κατασκευή
νηπιαγωγείου στο τετράγωνο επί των οδών Ιτάνου και Φιλλελήνων» (απόφαση 250/2019
Οικονομικής Επιτροπής).
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για πληρωμή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις
αγροτικών δρόμων Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 251/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για πληρωμή του έργου «Άρση ανωμαλιών
οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 252/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την πληρωμή του έργου «Διανοίξεις και
κατασκευή μικρών τεχνικών έργων κατά το έτος 2019 – Κ.Α. 30-7323.627 (απόφαση
253/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ανάθεση της μελέτης του Τμήματος
Τοπογραφικών – Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων με τίτλο
«Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξεως προσκυρώσεως –
ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε
τμήματα της περιοχής της Αγίας Τριάδας Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 254/2019
Οικονομικής Επιτροπής).
25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 15-6232.006 με
τίτλο «Μίσθωση για την στέγαση του εργαστηρίου συντήρησης και αποκατάστασης των
έργων τέχνης του Δήμου (απόφαση 255/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6821.001 με
τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (απόφαση 256/2019 Οικονομικής
Επιτροπής).
27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την εγγραφή νέου Κ.Α. Εξόδων με τίτλο
«παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων – Περιφερειών Υδρογόνου (απόφαση 257/2019 Οικονομικής
Επιτροπής).
28. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την
υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση στάση λεωφορείων» (απόφαση 258/2019 Οικονομικής
Επιτροπής).
29. Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού με την εγγραφή νέας
πίστωσης – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις
δρόμων (απόφαση 259/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
30. Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού με την εγγραφή νέας
πίστωσης – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις
δρόμων» (απόφαση 260/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
31. Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού με την εγγραφή νέας
πίστωσης – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για ασφαλτοστρώσεις
δρόμων» (απόφαση 261/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 45.7411.002 με
τίτλο «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου» (απόφαση 264/2019 Οικονομικής
Επιτροπής).
33. Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού με την εγγραφή νέας
πίστωσης – τρόπος εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Αντιμετώπιση
κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάσση και Β0 στην οδό
Κωνσταντίνου Αστρινάκη (απόφαση 265/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
34. Κλείσιμο Λογαριασμών.
35. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
36. Τρόπος εκτέλεσης έργων που βρίσκονται στον προϋπολογισμό έτους 2019.
37. Εξειδίκευση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 10-8261.001 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές».
38. Εξειδίκευση ποσού εις βάρος του Κ.Α. 30-6699.001 με τίτλο για την «Προμήθεια
αναλώσιμων».
39. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση της περιοχής του κόλπου
Δερματά (περιοχή 2)» Δήμου Ηρακλείου».
40. Γνωμοδότηση για τον ΤΠΣ – Τακτοποιητικό Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο
«Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου
Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου».
41. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου
Ηρακλείου»
42. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης καθώς και του 1ου Πρωτοκόλλου
Κανονισμού Μονάδων Νέων Εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου
«Διαμόρφωση χώρων υποσταθμών Πλατείας Αγ. Βαρβάρας & Νο 101 Ηρακλείου
(Πλατεία Δασκαλογιάννη).
43. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων».
44. Έγκριση 2ου Α.Π.E. του έργου «Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».
45. Έγκριση προσαρμογών – τροποποιήσεων της μελέτης εφαρμογής του έργου «Ανέγερση
βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη και Ιλιού, έγκριση 1 ου Α.Π.Ε., της 1ης
συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
46. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και
επισκευή δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά και μετατροπή του σε κατάστημα
χονδρικής πώλησης αλιευμάτων» .
47. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και
επισκευή δημοτικού Βασιλειών».
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48. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την
Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και για την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών
που βρίσκονται εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό του 2019.
49. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 στον άξονα προτεραιότητας «κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων των δημοτών» για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τμήμα Α)»
50. Έγκριση τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού σε τμήμα της οδού Καρτερού από την
συμβολή της με την οδό Κατεχάκη έως την συμβολή της με την οδό 1821.
51. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης «Παροχή υπηρεσίας για την
ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος σήμανσης – προβολής του ισόπεδου τμήματος της
ενετικής οχύρωσης της πόλης του Ηρακλείου
52. Έγκριση του Τακτοποιητικού συγκριτικού πίνακα για τη «Μελέτη αποτίμησης της
φέρουσας ικανότητας και σχεδιασμού και κτιριακού συγκροτήματος της πρώην
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου».
53. Μετατόπιση διαβάσεων στην συμβολή των οδών Έβανς – Αβέρωφ – Κυρίλλου
Λουκάρεως.
54. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κυνοκομείου» με αυτεπιστασία.
55. Έγκριση της μελέτης διαμόρφωση και οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων
Μεσαμπελιών.
56. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου».
57. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της δράσης «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων
στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου» που βρίσκονται στον προϋπολογισμό
του 2019.
58. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Ηρακλείου με το Ενεργειακό Cluster Κρήτης.
59. Έγκριση και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε τμήμα της οδού Έβανς.
60. Έγκριση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης
Μεγάρου Κοθρή».
61. Έγκριση της εκτέλεσης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΒΙΚΕΛΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ».
62. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ».
63. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση
– ανάδειξη – προστασία περιοχής ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ", ορισμός μελών του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή
Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την
υπογραφή της.
64. Σύναψη νέας σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και
της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ε.
65. Τοποθέτηση μνημείου φονευθέντων εφέδρων αξιωματικών στο πεδίο των μαχών.
66. Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, στον άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η΄ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ».
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67. Χορήγηση άδειας για τοποθέτηση περίφραξης λόγω οικοδομικών εργασιών.
68. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου
δημοτικού σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα).
69. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έργα ανάπλασης Κ.Χ. βορείου τμήματος
πολεοδομικής ενότητας ΠΕ 17 περιοχής Θαλασσινών».
70. Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην οδό Ανωπόλεως.
71. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών
και σχολικών κτιρίων».
72. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το Δ’ παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο
«Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και μελετών της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου».
73. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το Ε’ παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο
«Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και μελετών της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου».
74. ‘Έγκριση της εκτέλεσης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας
ΜΠΑΛΤΑ».
75. Ανάκληση χωροθέτησης Τουριστικής Μαρίνας στον Κόλπο Δερματά.
76. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή ατόμων εκτελούντων
ειδικές υπηρεσίες (κτηνίατροι).
77. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής για την επισκευή οχημάτων Δήμου Ηρακλείου έτους
2019.
78. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης, σύμφωνα με την 174/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων : Κουμαντάκη Ευφροσύνης
του Νικ., Κλώνου Αικατερίνης του Δημ. Και Κλώνου Μάριου του Δημ., για
ρυμοτομημένη γη εμβαδού 111,12 μ2 και επικείμενα ιδιοκτησίας στα Ο.Τ Γ 1866 –
Κ.Χ Γ 1888 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» τμήμα V του
Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία Κ.Χ. ( δρόμοι - πράσινο) (απόφαση 227/2019 σε
ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής) .
79. Κανονισμός της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 48/2019
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
80. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη στην Δ.Ε. Νέας
Αλικαρνασσού (απόφαση 51/219 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
81. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα στην 3η Δημοτική
Κοινότητα (απόφαση 51/219 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
82. Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς την
παρ. 8 σχετικά με τη μονοδρόμηση των οδών Αλμυρού και Ερωτόκριτου (απόφαση
53/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
83. Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας του Δήμου με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (απόφαση 54/2019 Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής) .
84. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λ. Κνωσσού στο ύψος της οδού Στησιχώρου και
μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μ. Αλεξάνδρου με βάση το αρ. πρωτ. 24.261/13-32019 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (απόφαση 55/2019 Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής).
85. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (απόφαση 36/2019 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.)
86. Έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με αντίτιμο, διάρκειάς έντεκα (11) μηνών εξήντα πέντε (65) ατόμων σύμφωνα με
την ΣΟΧ2/2019 (απόφαση 37/2019 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.).
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87. Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 135.275/2017 απόφαση
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, σχετικά με τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και
τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος – Καθορισμός νέου τιμολογίου Δ.Ε.Υ.Α.Η.
(απόφαση 150/2019 Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
88. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
89. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της
υπηρεσίας κατ΄ αποκοπή για την συμμετοχή της χορωδίας στο Ναύπλιο.
90. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της
υπηρεσίας της Διεύθυνσης από τον μουσικοσυνθέτη Νίκο Κυπουργό.
91. Δήλωση της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΝΑΝΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» για αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης (απόφαση 49/2019 ΔΕΠΑΝΑΛ).
92. Παράταση μισθώσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ &
ΥΙΟΙ Ο.Ε».
93. Καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος.
94. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο άτομα για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.
95. Μετατροπή της σχέσης εργασίας των μουσικών του Δήμου Ηρακλείου από Ι.Δ.Α.Χ.
Μερικής Απασχόλησης σε Ι.Δ.Α.Χ. Πλήρους Απασχόλησης .
96. Εξειδίκευση για την προμήθεια βιβλίων στο γραφείο του Δημάρχου.
97. Εξειδίκευση δαπανών για τις επικείμενες εκλογές της 26ης Μαΐου και τις επαναληπτικές
της 2ας Ιουνίου.
98. Διάθεση θέσεων μαθητείας από το Δήμο μας, στα ΕΠΛΑ και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου
Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.
99. Εξειδίκευση ποσού εις βάρος του Κ.Α. 60-64.73.003 με τίτλο «Υποέργο 1: Λειτουργικά
έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος ΡΟΜΑ και του ΚΕΜ».
100. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων οπτικής
αναπηρίας για την Μ.Μ. του Κ.
101. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων οπτικής
αναπηρίας για τον Τ.Χ. του Σ.
102. Εξειδίκευση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 15-6117.019 με τίτλο «Αμοιβές επιμελητών
για τις εκδόσεις της Β.Δ.Β.».
103. Εξειδίκευση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 15-6117.006 με τίτλο «Αμοιβή ατόμων
εκτελούντων ιδικές υπηρεσίες (για τη συντήρηση παλαιτύπων της Β.Δ.Β.).
104. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και αποτίμησης της συλλογής Εμμανουήλ Πούλακα
σε κινηματογραφικές μηχανές και κινηματογραφικές ταινίες.
105. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους».
106. Έγκριση Πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών αντικειμένου σύμβασης για τις
υπηρεσίες Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση
της έκθεσης στο Ηράκλειο της Κρήτης και ειδικότερα της υπηρεσίας «Υπηρεσίες
συσκευασίας – μεταφοράς – αποσυσκευασίας – ανάρτησης».
107. Έγκριση Πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών αντικειμένου σύμβασης για τις
υπηρεσίες Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν την υπηρεσία
«Υπηρεσίες έκδοσης λοιπών εντύπων».
108. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής
υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 'ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ'
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109. Έγκριση στρατηγικού κειμένου «Τουριστικού Μάρκετινγκ για την πόλη του
Ηρακλείου».
110. Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας URBACT III – Action Planning
Net Works.
111. Εισήγηση για συνδιοργάνωση Δ.Η. και ΔΗΚΕΗ των πολιτιστικών εκδηλώσεων "τεχνη
καθ’ οδόν" και "5+1 πολιτισμοί"
112. Παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος της Πλ. Ελευθερίας και άλλων χώρων του
Ηρακλείου για την πολιτιστική διοργάνωση "Χριστουγεννιάτικο κάστρο 2019-2020" σε
συνδιοργάνωση Δ.Η. με ΔΗΚΕΗ.
113. Σύναψη προγραμματικής συμβάσης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου , Υπουργείου Πολιτισμού
& Τουρισμού, ΔΗ.ΠΗ.ΘΕ.Κ. και λοιπών μετόχων του.
114. Προσθήκη μέλους Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου.
115. Αποδοχή της δωρεάς παραχώρησης χρήσης έκτασης ιδιοκτησίας Πολιτιστικού Συλλόγου
Άνω Ασιτών.
116. Μετάβαση και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του εντεταλμένου συμβούλου
του Δήμου κ. Garancini Gian Andrea Paolo σε θέματα τουρισμού στην πόλη Κharvik της
Ουκρανίας.
117. Εξειδίκευση της δαπάνης «Αναβάθμιση - επικαιροποίηση ψηφιακής εφαρμογής
εικονικής περιήγησης στο Ενετικό Ηράκλειο» σε βάρος του Κ.Α. 15-6117.003 με τίτλο
«Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών τουριστικής προβολής».
118. Εκμίσθωση καταστημάτων κεντρικής αγοράς Δήμου Ηρακλείου στη θέση Μαύρος
Σπήλιος.
119. Διατύπωση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ιδιοκτησίας Ελληνικού
Δημοσίου.
120. Διατύπωση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ιδιοκτησίας Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
121. Εξέταση της αρ. πρωτ. 305.984/2018 αίτησης της Περιφέρειας Κρήτης.
122. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος σχολικού ακινήτου στην Περιφέρεια Κρήτης.
123. Απευθείας αγορά Φάμπρικας Ανωγειανάκη και εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή
συμβολαιογράφου.
124. Απευθείας αγορά ακινήτου για επέκταση αύλειου χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Ηρακλείου.
125. Απευθείας αγορά οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Σκαλάνι.
126. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Γεωπονικής
Σχολής του ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο Εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση του
φυτοπαθογόνου καραντίνας Xylella fastidiosa σε φυτά του Δήμου Ηρακλείου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ

