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Ηράκλειο : 24/07/2020  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ, διά ζώσης κεκλεισμένων των 

θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) καθώς και την υπ΄αριθ.40/31-03-2020 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητήσουμε και να 

πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑΤΑ : 

1.      Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β΄ 

τρίμηνο του 2020. 

2.      Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό χρηματικών αξιώσεων από σύμβαση 

έργου.  

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με 6 αιτήματα που έγιναν 

από τμήματα του Δήμου. 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με 2 αιτήματα που έγιναν 

από τμήματα του Δήμου. 

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για τη σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης με το ΙΤΕ. 

6.      Έγκριση διενέργειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τεχνικών 

προδιαγραφών-μελέτης και όρων διαγωνισμού για την Προμήθεια οχήματος 

συλλογής απορριμμάτων και οχήματος τύπου van διαμορφωμένου ως ψυγείου. 

7.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου». 

8.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου διενέργειας, τεχνικών 



προδιαγραφών-μελέτης, κατάρτιση όρων και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης του 

διαγωνισμού, για την υπηρεσία/πράξη με τίτλο «Δημιουργία ενιαίου Συστήματος 

ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου (ΙΝFO point & INFO kiosks) και 

ανάπτυξη εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης «Heraklion Gastronomy».  

9.      Έγκριση διενέργειας, μελέτης και κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια Χημικού Υλικού (απορρυπαντικών αυτοκινήτων, πλυντηρίου 

κάδων, πλυστικών μηχανημάτων, σκουπών κλπ.) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

10.      Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την «Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση υπόγειου τμήματος κομμένων 

δέντρων».  

11.      Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.478/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Ηρακλείου σχετικά με τους όρους διακήρυξης του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ»  

12.      Επικύρωση πρακτικών του διαγωνισμού «Προμήθεια εκδόσεων περιοδικών 

και εντύπων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου». 

13.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού 

διαγωνισμού με αντικείμενο την «Αναβάθμιση της ΙΡ τηλεφωνίας του Δήμου 

Ηρακλείου και προμήθεια δικτυακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού, Προμήθεια 

εξοπλισμού ασύρματου δικτύου για την αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου 

δικτύου Wi-Fiτου Δήμου Ηρακλείου και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για το 

Παγκρήτιο Στάδιο»-Κατακύρωση διαγωνισμού. 

14.      Επικύρωση πρακτικού Ι του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: 

«Τοπογραφική κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, 

ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Δήμου 

Ηρακλείου». 

15.      Επικύρωση πρακτικών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 

ατομικής προστασίας.  

16.      Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: Διαμόρφωση οδών Δικαιοσύνης, Ίδης, 

Λ. Καλοκαιρινού -΄Εγκριση νέων όρων διακήρυξης. 

17.      Έγκριση παράτασης σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

για τους οικονομικά αδύνατους πολίτες, δημότες & κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου. 

18.      Έγκριση παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Η σεισμολογία στο σχολείο: Πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένες 

σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου. 

19.      Έγκριση παράτασης σύμβασης για την προμήθεια ειδών ρουχισμού κ.λπ. 

ένστολου προσωπικού.  

20.      Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ των 

οχημάτων του Δήμου μας έτους 2020. 

21.      Ορισμός υπολόγου για συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση 

μονοφασικών παροχών στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. 

22.      Αντικατάσταση μελών της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.  

23.      Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τις δράσεις του 

Δημοσκόπιου του Δήμου Ηρακλείου. 

24.      Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση 

χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης. 

25.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

Συντήρηση και επισκευή Σταδίου Ελευθερίας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου. 

26.      Διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρων. 

27.      Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ. 

28.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 733/2019 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

29.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 261/2020 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

30.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 671/2020 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.  



31.      Μη άσκηση ενδίκου μέσων κατά της με αρ. 203/205/2020 διαταγής πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

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

τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία 

δρόμου, ιδιοκτησίας εμβαδού 33,08 μ2 στο Ο.Τ. Γ1614 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης 

– Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» Τμήμα III του Δήμου Ηρακλείου. 

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

τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία 

δρόμου, ιδιοκτησίας εμβαδού 43,45 μ2 στο Ο.Τ. 1749 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – 

Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» Τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου.  

34.      Αποδοχή από την Β.Δ.Β. δωρεάς βιβλίων και αρχείων του κ. Γεωργίου 

Γιαννακάκη Αντιπλοιάρχου Π.Ν. 

35.      Εξέταση αιτήματος της εταιρίας RECYCOM αναφορικά με την δωροεπιταγή 

Απριλίου 2020 στα πλαίσια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου-ΕΣΔΑΚ- 

RECYCOM, για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο 

πλαίσιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου.  

36.      Αποδοχή δωρεάς διατακτικών από την εταιρεία RECYCOM για την ενίσχυση 

του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

37.      Αποδοχή δωρεάς στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Είμαστε 

οικογένεια – Cove 19» του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  

38.      Αποδοχή δωρεάς οργάνων γυμναστικής και παιδικής χαράς από τον 

κ.Μπαντουβά στη μνήμη του γιού του Ζαχαρία Μπαντουβά για την αναβάθμιση του 

πάρκου στη δυτική τάφρο στο Κομμένο Μπεντένι.  

39.      Άσκηση προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του ΄Αρθρου 152 του Ν. 3463/2006 

κατά της με αριθμ. 5601/08-07-2020 απόφασης της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης. 

40.      ΄Εγκριση δαπάνης του 7ου λογαριασμού του έργου : Αρδευτικό ΄Έργο 

Αυγενικής (Β΄Φάση), συνολικού ποσού 6.750,70€. 

 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

 

 


