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    Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την προσεχή Τρίτη 

30 Ιουλίου 2019 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.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου : Αποπεράτωση Δημοτικού 

Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου. 

2.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2019 με την εγγραφή 

μιας νέας δράσης με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις ». 

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου 

Ηρακλείου»- OPEN MALL. 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την ύδρευση του 

Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου. 



5.      Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 

του 2019. 

6.      Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο :Ανακαίνιση αίθουσας 

Μ.Καρέλλη. 

7.      Έγκριση Τευχών και Όρων Δημοπράτησης της Πράξης «Κατασκευή Νέου 

Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138» με κωδικό ΟΠΣ 5027221 της ΣΑΕΠ0021 που χρηματοδοτείται 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

8.      Έγκριση τευχών, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση συγκρότησης Επιτροπής 

Αξιολόγησης προσφορών, έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς και των όρων 

αυτής για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Αντιμετώπιση 

κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό 

Κωνσταντίνου Αστρινάκη». 

9.      Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, 

κατάρτιση όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση 

υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στη 

διαχείριση/παρακολούθηση της πράξης με τίτλο : «Διαχείριση ευφυών συστημάτων 

αποβλήτων και πολιτικές» και ακρωνύμιο «WINPOL» του Ε.Π INTERREG EUROPE. 

10.      Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας λαμπτήρων διαφόρων 

τύπων. 

11.      Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης όρων και μελέτης με τίτλο Επισκευή – 

εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων δημοτικών και σχολικών κτιρίων για την πιστοποίησης τους. 

12.      Έγκριση των όρων διακήρυξης για το υποέργο 1 «Ανάπλαση των Βασικών Οδών 

Πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου 

(Φάση Β)/Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» της πράξης «Ανάπλαση-Βιοκλιματική 

Αναβάθμιση οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» Κωδικός ΟΠΣ 5035094-Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

13.      Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 

εργαστηρίου συντήρησης και αποκατάστασης των έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης 

και λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων . 

14.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων – 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηρακλείου. 

15.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτισης 

όρων διαγωνισμού για την προμήθεια ενός γαντζοφορου φορτηγού μεταφοράς (hook lift), 

αυτοσυμπιεζόμενων απορριματοδεκτων (press container) νοσοκομειακών αποβλήτων . 

16.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 

Δήμου Ηρακλείου». 



17.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις 

διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου». 

18.      Έγκριση όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία : « Μίσθωση μηχανημάτων για τον 

καθαρισμό δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου». 

19.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις 

Δήμου Ηρακλείου». 

20.      Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο : « Αποκατάσταση γέφυρας Μπαλτά». 

21.      Ακύρωση της υπ’ αριθμ.358/02-07-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ 

νέου Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού- τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

όρων διαγωνισμού για την Υπηρεσία Φύλαξης και Ασφάλειας των: κέντρου αστέγων, ξενώνα 

φιλοξενίας γυναικών, κέντρου κοινότητας και λοιπών κοινωνικών δομών του Δήμου 

Ηρακλείου. 

22.      Ακύρωση της υπ’ αριθμ.332/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση 

πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της υπηρεσιας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . 

23.      Ακύρωση της υπ’ αριθμ.896/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου 

έγκριση τευχών δημοπράτησης και λήψη νέας απόφασης με θέμα «Δημιουργία υποδομών για 

χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη». 

24.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης-Κατακύρωση 

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων 4μ3. 

25.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης-Κατακύρωση 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων & Βιβλίων των 

υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019». 

26.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για το έργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΔΙΟΥ. 

27.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η)». 

28.      Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου: : «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων, έως την συμβολή 

της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων». 



29.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Δημιουργία 

υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

30.      Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 371/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Παπαδάκη Ευαγγελίας συζ. 

Αναστασίου το γένος Αντ. Φραγκιαδάκη και Παπαδάκη Αναστασίου , εμβαδού 9,89μ2, στο 

Ο.Τ 295 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές- Φορτέτσα» IV του Δήμου Ηρακλείου 

για την διάνοιξη δρόμου. 

31.      Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 396/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (με υπεύθυνη Δήλωση) για ρυμοτομούμενο τμήμα εξ’ αδιαιρέτου 

ιδιοκτησίας Ζωγραφάκη Αδαμάντιου του Δημ. με ποσοστό 11,53%, εμβαδού 93,10 μ2 στο 

Κ.Χ 2239 της περιοχής «Θέρισος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία 

κοινόχρηστου χώρου ( πράσινο). 

32.      Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 395/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (με υπεύθυνη Δήλωση) για ρυμοτομούμενο τμήμα εξ’ αδιαιρέτου 

ιδιοκτησίας Ζωγραφάκη Μηνά του Δημ. με ποσοστό 11,53%, εμβαδού 93,10 μ2 στο Κ.Χ 2239 

της περιοχής «Θέρισος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία 

κοινόχρηστου χώρου ( πράσινο). 

33.      Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 394/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (με υπεύθυνη Δήλωση) για ρυμοτομούμενο τμήμα εξ’ αδιαιρέτου 

ιδιοκτησίας Ζωγραφάκη Ιωάννη του Δημ. με ποσοστό 11,53%, εμβαδού 93,10 μ2 στο Κ.Χ 

2239 της περιοχής «Θέρισος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία 

κοινόχρηστου χώρου ( πράσινο). 

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

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Ζαριφόπουλου Αναστασίου του Δημ. και Ζαριφόπουλου 

Δημητρίου του Αναστ., εμβαδού 21,00μ2 στο Ο.Τ 1952Α της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-

Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» τμήμα Ι του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη Δρόμου ( οδός 

Νάθενα). 

35.      Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 414/2019 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

36.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της 4ης Απόφασης του με αριθμό 3/04-03-2019 

Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006. 

37.      Εξέταση ένστασης της εταιρίας Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – Ι.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε κατά 

της με αριθ.377/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 


