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Ηράκλειο : 04/10/2019  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Σ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την προσεχή 

Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να 

πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      ΄Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020. 

2.      Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020. 

3.      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : Επισκευή 

Φθορών Οδοστρωμάτων. 

4.      Επικύρωση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

διαγράμμισης οδών και κόμβων Δήμου Ηρακλείου. 

5.      Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής του 

αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  

6.      Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : 

Διαμόρφωση της περιοχής του κόλπου Δερματά (περιοχή 2) Δήμου Ηρακλείου. 



7.      Διαγραφή τελών και προστίμων κοινοχρήστων χώρων ετών 2016-2017. 

8.      Διόρθωση τέλους και προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών.  

9.      Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής. 

10.      Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών.  

11.      Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία για τον καθορισμό τιμής μονάδος 

μέσω του αρμοδίου Δικαστηρίου, προς αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος 

ιδιοκτησίας και επικειμένων σημερινής ιδιοκτησίας Ανδρουλάκη Κων/νου στο Ο.Τ Γ 1703 

και αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας Σφακιανάκη Ευσεβείας στο Ο.Τ Γ 1732 της 

πολεοδομικής ενότητας ΄Αγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα, τμήμα ΙΙΙ. 

12.      Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης, με υπεύθυνες Δηλώσεις των δικαιούχων, 

Σταματίας Στεφανάκη χας Ιωάννη το γένος Χαρ. Κριτσωτάκη, Ιωάννας Στεφανάκη του 

Ιωάννη και Ελένης Στεφανάκη του Ιωάννη (κληρονόμοι του Ιωάννη Στεφανάκη του Μιχ.) 

για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 28,78 μ2 στο Ο.Τ Γ 1745 της περιοχής 

«Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου (για την 

διαπλάτυνση των δρόμων Ερυθραίας και Βασ. Πατρικίου). 

13.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, έγκριση της Τεχνικής 

Έκθεσης και καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 

του ν.4412/16, για την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση και υλοποίηση 

εκπαιδευτικών ημερίδων και προγραμμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας του 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ του Δήμου Ηρακλείου. 

14.      Ανάκληση της με αρ.283/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη 

νέας απόφασης σχετικά με την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, των τευχών και των όρων 

δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο : «Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας για την έγκριση μείωσης της απόστασης της πολεοδομικής μελέτης 

επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας Κάτω Κατσαμπάς-Μετόχι Παπά Τίτου-Παγκρήτιο 

από το ενεργό Νέο Κοιμητήριο του Δήμου Ηρακλείου».  

15.      Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες.  

16.      Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών.  

17.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλείας, καθισμάτων και 

διαφόρων αναλωσίμων υλικών για το έργο αυτεπιστασίας του Τμήματος Κοινοχρήστων 

Χώρων με τίτλο : Συντήρηση Δημοτικών Θεάτρων. 

18.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών για το 

έργο αυτεπιστασίας του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων με τίτλο : Συντήρηση 

Κοινοχρήστων Χώρων, Παιδικών Χαρών και Ενετικών Τειχών (με αυτεπιστασία). 

19.      Εξειδίκευση της δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροχήλατης 

σκαλωσιάς για τις ανάγκες της Βασιλικής Αγίου Μάρκου» του ΚΑ 15-7135.003 «Λοιπός 

κεφαλαιακός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού δαπανών 2019 με ποσό 4.000,00 ευρώ.  

20.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και 

κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων σύμμεικτων αστικών 

απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων. 

21.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών. 

22.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του ΚΑ 35-6162.003 

με τίτλο: Απεντομώσεις-Μυοκτονίες δημοτικών χώρων. 

23.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 



24.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 15-6471.401 

με τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Παλιανής». 

25.      Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και του Αντιδημάρχου κ. 

Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2019.  

26.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθ.722/2019 

απόφασης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  

27.      ΄Έγκριση διενέργειας, όρων και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών πάρκων, πλατειών Δήμου Ηρακλείου. 

28.      Ανάκληση της με αρ.424/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«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 – Λήψη νέας απόφασης.  

29.      Έγκριση αποδοχής δωρεάς του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών 

Ηρακλείου Κρήτης.  

30.      Ανάκληση της με αρ.385/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : 

«Ανάκληση της με αριθμό 1036/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ 

ΜΟΡΟΖΙΝΙ» - Λήψη νέας Απόφασης. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


