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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 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.      Θετική εισήγηση για νομική στήριξη Δημάρχου Βασιλείου Λαμπρινού και 

πρώην αντιδημάρχου Χαράλαμπου Μαμουλάκη. 

2.      Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, των όρων της μελέτης και των 

τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & προμήθεια 

φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και του 

Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2020» 

3.      Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, των όρων της μελέτης και των 

τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Τόνερ-Μελάνια-Drum των υπηρεσιών 

του Δήμου Ηρακλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου 

για το έτος 2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος.  

4.      Έγκριση πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 

την «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Ηρακλείου». 

5.      Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

6.      Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 



«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

7.      Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών για την: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» του Δήμου Ηρακλείου. 

8.      Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ». 

9.      Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών 

για την αναδιαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος-διαβάσεων πεζών και τη 

συντήρησή τους». 

10.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και 

τοποθέτηση ικριωμάτων στην Χανιόπορτα». 

11.      Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου 

Ηρακλείου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 

παράγραφος 2γ του Ν.4412/2016.  

12.      Επικύρωση πρακτικών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών 

πάρκων, πλατειών Δήμου Ηρακλείου. 

13.      Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης-ελέγχου δικαιολογητικών και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών 

για την «Προμήθεια ειδών ρουχισμού, υπόδησης κλπ. ένστολου προσωπικού».  

14.      Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και έγκριση για 

τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διανοίξεις και 

κατασκευή μικρών τεχνικών έργων». 

15.      Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και έγκριση για 

τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Άρση ανωμαλιών 

οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου 

16.      Χορήγηση παράτασης 30 ημερών για την παράδοση υλικών στο πλαίσιο της 

προμήθειας εξοπλισμού Εθελοντικών Συλλόγων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Ηρακλείου. 

17.      Ορισμός επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμών & επιτροπών 

παρακολούθησης & παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών 

υπηρεσιών σύμφωνα με το ν.4412/2016. 

18.      Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο : Παροχή 

υπηρεσιών για γεωτεχνικά-γεωλογικά θέματα 

19.      Αποδοχή της δωρεάς ενός έργου τέχνης του καλλιτέχνη Ευστράτιου 

Αθηναίου. 

20.      Έγκριση αποδοχής δωρεάς διατακτικών από την εταιρεία RECYCOM για την 

ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου. 

21.      Έγκριση αποδοχής δωρεών β’ εξαμήνου 2019 για την ενίσχυση του 

Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου. 

22.      Επιστροφή χρημάτων και διαγραφή τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 

23.      Διαγραφή προσαυξήσεων λόγω μη εύρεσης της ατομικής ειδοποίησης. 

24.      Διαγραφή βεβαίωσης μισθώματος περιπτέρου. 

25.      Διαγραφή προστίμου αυθαιρέτου. 

26.      Διαγραφή προστίμου καθαριότητας. 

27.      Διαγραφή τέλους & προστίμου εκδιδόμενων λογαριασμών. 

28.      Διαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου κοινοχρήστων χώρων έτους 2019 . 

29.      Εξειδίκευση προϋπολογισμού 2020 για την πράξη με τίτλο «KAIRΟS – 

Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion», στο 



πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III- Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης 

(Αction Planning Networks). 

30.      Εξειδίκευση δαπάνης με τίτλο: «Ασφάλιση του πίνακα του Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου «Η Βάπτιση του Χριστού» του Κ.Α. 15-6255.001 με τίτλο «Λοιπά 

ασφάλιστρα (έργων τέχνης κ.λπ.) με ποσό 2.500,00€ του προϋπολογισμού δαπανών 

έτους 2020.  

31.      Εξειδίκευση ποσού 99.000,00€ του Κ.Α. 00-6737.017 με τίτλο: 

«Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για την υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων ανίχνευσης και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην κοινότητα 

για ηλικιωμένους με ήπια γνωσιακή διαταραχή», για το έτος 2020. 

32.      Εξειδίκευση ποσού 56.000,00€ του Κ.Α. 60-6473.002 με τίτλο: «Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» για το έτος 2020. 

33.      Εξειδίκευση ποσού 20.000,00€ του Κ.Α. 00-6737.010 με τίτλο: 

«Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Διοίκησης της 7ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη των δημοσίων δομών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Ηρακλείου» για το έτος 2020. 

34.      Εξειδίκευση ποσού 400.000,00€ του Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο: «Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου 

Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ» του προϋπολογισμού δαπανών 

οικονομικού έτους 2020. 

35.      Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «WINPOL» ΤΟΥ Ε.Π. ΙΝΤERREG 

EUROPE. 

36.      Εξειδίκευση πίστωσης για την διενέργεια προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

και εγκατάσταση Μηχανικών Κομποστοποιητών (ACUs) και υποστηρικτικού 

εξοπλισμού για την λειτουργία τους (κάδοι, κομποστοποιήσιμοι σάκοι), στα πλαίσια 

υλοποίησης της Πράξης «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Mια 

Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές» και ακρωνύμιο 

«A2UFOOD»  

37.      Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη μίσθωση γραμματοθυρίδων στα ΕΛ.ΤΑ 

38.      Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε με τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ 

Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

39.      Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. με τίτλο «Αμοιβές και Προμήθειες 

Τραπεζών» (Εθνική Τράπεζα). 

40.      Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 200€ στον Κ.Α.Ε. με τίτλο «Αμοιβές και 

Προμήθειες Τραπεζών» (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα). 

41.      Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 250€ στον Κ.Α.Ε. με τίτλο «Αμοιβές και 

Προμήθειες Τραπεζών» (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ). 

42.      Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. με τίτλο «Συμβολαιογραφικά έξοδα και 

δαπάνες σύναψης δανείων». 

43.      Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. με τίτλο «Αμοιβές και Προμήθειες 

Τραπεζών».  

44.      Τροποποίηση όρων του Διαγωνισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση 

Μηχανικών Κομποστοποιητών (ACUs) και υποστηρικτικού εξοπλισμού για τη 

λειτουργία τους (κάδοι, κομποστοποιήσιμοι σάκοι), οι οποίοι ψηφίστηκαν με την 

757/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

45.      Εξειδίκευση δαπάνης της προμήθειας στεφανιών για τις Εθνικές Επετείους, 



τοπικές τελετές μνήμης και εκδηλώσεις. 

46.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για δαπάνες που σχετίζονται με 

Π.Ο.Ε. 

47.      Ανάκληση της υπ’αριθμ.92/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

48.      Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκηθείσης αιτήσεως για προσδιορισμό 

αποζημίωσης προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης. 

49.      Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 67/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

50.      Λήψη απόφασης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση δημότη, το 

δίκυκλο όχημα του οποίου υπέστη ζημία από μετατόπιση κάδου ανακύκλωσης. 

51.      Αποδοχή δωρεάς Γεωργίου και Μαρίκας Κοσμά. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 


