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ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -

ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΕΖΗ ΜΑΡΙΑ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 

15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ. 11821  

 

 

Ηράκλειο : 07/02/2020  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 προκειμένου να 

συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που 

αναγράφονται παρακάτω.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      Διαμόρφωση τιμής του τέλους ύδατος άρδευσης.  

2.      Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής αποδόσεως μισθίου.  

3.      Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αρ.1056/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για συνεχιζόμενες δράσεις του τμήματος 

Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών.  

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για 

το έργο «Συντήρηση και επισκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Ασιτών». 

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 λίτρων.  

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α 30-6414.001 για την 

πληρωμή της συνεχιζόμενης υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών 

από το σχολικό συγκρότημα του ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΙΟΥ». 



8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 15-6117.002 με 

τίτλο: «Καταγραφή και καταλογογράφηση και αποτίμηση οικονομικής αξίας έργων 

τέχνης του Δήμου».  

9.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τον Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής 

Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου. 

10.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

11.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Τμήμα Συντήρησης Κοινοχρήστων 

Χώρων.  

12.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για πληρωμή του έργου ‘‘Άρση ανωμαλιών 

οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου’’ κατά το έτος 2020 - ΚΑ 30-7323.199 

13.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 για 

το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο 

Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2». 

14.      Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού ου Δήμου για το Δ΄ 

Τρίμηνο του 2019. 

15.      Εξειδίκευση ποσού και έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 

04/02/2020. 

16.      Εξειδίκευση δαπάνης για την τελετή «Απονομή του βραβείου Ηθικής 

Τάξεως» του ΚΑ 00-6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 

έξοδα».  

17.      Εξειδίκευση δαπάνης για την τελετή «Απονομή του βραβείου Νίκος 

Καζαντζάκης» του ΚΑ 00-6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 

έξοδα».  

18.      Εξειδίκευση δαπάνης για τον Κ.Α 30-6661.001 και τίτλο «Υλικά συντήρησης 

και επισκευής ετοιμόρροπων κτηρίων για έκτακτες ανάγκες».  

19.      Εξειδίκευση δαπάνης για τον Κ.Α 70-6474.010 και τίτλο «Eight Cities 

Together for Building Our Europe – 8C2CEU». 

20.      Εξειδίκευση δαπανών για τον Κ.Α 70-6474.008 με τίτλο «Κοινές Δράσεις για 

τη Δημιουργία ¨Πράσινων¨- Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε 

Τουριστικές Περιοχές –ECORouTs στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».  

21.      Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α 00-6822.001 με τίτλο « Προσαυξήσεις 

ασφαλιστικών ταμείων χρήσης» ποσού 47,74€. 

22.      Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α 00-6822.001 με τίτλο « Προσαυξήσεις 

ασφαλιστικών ταμείων χρήσης» ποσού 45,65€. 

23.      Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια τραπεζών από την πληρωμή 

αποδοχών προσωπικού του Δήμου. 

24.      Εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή της συμβολαιογράφου για την 

απευθείας αγορά της Φάμπρικα Ανωγειανάκη. 

25.      Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Καραντινού 

στην Αθήνα .  

26.      Εξειδίκευση πίστωσης για την ανάθεση της Υπηρεσίας για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με τίτλο 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ACUA» ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020 στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου ως 

Δικαιούχος 2. 

27.      Εξειδίκευση πίστωσης για την απευθείας αγορά ακινήτου για επέκταση 

αύλειου χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου για την αμοιβή του 

συμβολαιογράφου. 



28.      Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, τροφίμων και 

ειδών παντοπωλείου σε βάρος του κα 15-6481.001 με τίτλο «Δαπάνες για την 

περίθαλψη ενδεών» (είδη διαβίωσης η περίθαλψης, άρθρο 262 παρ. 2 π.δ. 410/90, 

αρθρο 202 παρ. 2 ν. 3463/2006). 

29.      Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε 

άπορο δημότη.  

30.      Εγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και έγκριση για 

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

οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».  

31.      Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του 

έργου «Προμήθεια και τοποθέτησης Μπαρών Ασφαλείας».  

32.      ΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός 3ος 

Α.Π.Ε ) του έργου «Αρδευτικού Έργο Αυγενικής (Β΄Φάση)».  

33.      ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ».  

34.      ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : 

«Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά και μετατροπή 

του σε κατάστημα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων». 

35.      ΄Εγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολόγησης – βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού της μελέτης με 

τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

36.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου 

για τη μεταστέγαση του 7ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου.  

37.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου 

για τη μεταστέγαση του 37ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου.  

38.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας ενός 

γαντζοφόρου φορτηγού μεταφοράς (hook lift), αυτοσυμπιεζόμενων 

απορριμματοδεκτών (press container) νοσοκομειακών αποβλήτων »  

39.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας μηχανημάτων 

έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (δύο ηλεκτροκίνητων Σαρώθρων, ενός 

πλυντηρίου κάδων, ενός φορτηγού ανοικτού τύπου ανατρεπόμενου Μ.Β.6 τόνων».  

40.      Εγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση 

εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου 

Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα)».  

41.      Εγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 

«Αποκαταστάσεις Διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου»  

42.      ΄Εγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

υπηρεσία : «Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων στις Δημοτικές 

Ενότητες στο Δήμο Ηρακλείου». 

43.      Εγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση 

εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138». 

44.      Eπικύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π INTERREG EUROPE ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΦΥΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ » ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

¨WINPOL¨  

45.      Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για τον 

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που αφορά την ¨Προμήθεια – εγκατάσταση 



απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών (όπου απαιτείται) 

για την εφαρμογή συστήματος υλοποίησης στη πηγή (Παραδοτέο 4.2.1.) και την 

λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (Παραδοτέο 5.2.1) της Πράξης με τίτλο 

«Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και 

ακρωνύμιο ACUA του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» 

46.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 

ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ». 

47.      Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2». 

48.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : 

«Ανάπλαση των Βασικών Οδών Πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του 

Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου (ΦάσηΒ)/Οδός Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου.  

49.      Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση 

τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη 

και Βουρβάχων». 

50.      Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την 

«Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας 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» του Δήμου Ηρακλείου.  

51.      Παράταση εργασιών του έργου : «Συντήρηση & Επισκευή Ποδοσφαιρικού 

Γηπέδου Κάτω Ασιτών». 

52.      Παράταση εργασιών του έργου «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων». 

53.      Τροποποίηση σύμβασης - παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & 

ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ».  

54.      Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών λόγω παροχής 

διευκρινίσεων αναφορικά με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» που εγκρίθηκαν με την αριθ.816/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

55.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναδιαγράμμιση 

οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών» 

56.      Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσίας Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων 

χρήσεως 2019 – Τροποποίηση της αριθ.40/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

57.      Εγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης για το έργο «Αναδιαγράμμιση 

οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών». 

58.      ΄Εγκριση εκτέλεσης και όρων δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση κτιρίου 

πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας».  

59.      ΄Εγκριση οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου». 

60.      Διαγραφή οφειλής δημότη. 

61.      Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών δημότη. 

62.      Διαγραφή τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2017 δημότη.  

63.      Διαγραφές και διορθώσεις τελών & προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών. 



64.      Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών δημότη. 

65.      Εξέταση αίτησης δημότη για αποζημίωση από ζημιά στο αυτοκίνητο του από 

πτώση σε λακκούβα.  

66.      Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης από τον κ. Κωστή Μουδάτσο. 

67.      Σύναψη νέας Σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου 

Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας 

παροχής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακού ΄Εργου. 

68.      Ορισμός υπολόγου για παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.Ορισμός υπολόγου για 

παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. 

69.      Επικύρωση πρακτικών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας και 

υπηρεσιών ταχυμεταφορών. 

70.      Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα. 

71.      ΄Εγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ.Αναστασάκη στην Αθήνα και 

εξειδίκευση πίστωσης.  

72.      ΄Εγκριση της υπ΄αριθ.107/2019 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ περί ορισμού 

διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2019-2020.  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


