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ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 

13.00 μμ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 

του Ν. 4555/2018 και την 80η Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με χρονολογία 18/10/2022, 

αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/216/οικ.16463, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε 

αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω:  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση της Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου και την επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού 

καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες 

του Δήμου. 

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 για έργα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Μελετών και της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας. 

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα (4) 

τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.  

4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 

του 2022.  

5. Γνωμοδότηση-εισήγηση για τη λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της 

895/2022 απόφασης ΔΠΗ. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERREG EURO-MED ΜΕ ΑΚΡΟΝΥΜΙΟ 

«NOCTIFY»- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: GREENER MEDITERANEAN (ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: NATURAL HERITAGE (ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ) - 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

7. Έγκριση των όρων της μελέτης «Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με τον 

μηχανισμό NET METERING και νέων φωτιστικών LED σε 8 κτίρια του Δήμου 

https://backoffice.heraklion.gr/?module=wf2&action=show&id=4417525
https://backoffice.heraklion.gr/?module=wf2&action=show&id=4417525
https://backoffice.heraklion.gr/?module=wf2&action=show&id=4417525
https://backoffice.heraklion.gr/?module=wf2&action=show&id=4417525


Ηρακλείου.     

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

Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η και ΔΗ.Κ.Ε.Η για ένα 

έτος. 

9. Τροποποίηση της με αριθμό 907/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

έγκριση υποβολής Αίτησης Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» της πράξης 

«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου». 

10. Επικύρωση του πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών) για την 

υλοποίηση/δημοπράτηση του υποέργου 1 της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΒΑΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ)». 

11. Επικύρωση του αρ.πρωτ.100744/12-10-2022 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της εταιρείας Β.ΑΜΠΑΤΖΟΓΟΥ Δ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΟΕ. για τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων της συμφωνίας πλαίσιο, που αφορά την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από 

εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου» - 

Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.  

12. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών-έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΚΑΣΙ».  

13. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. 

Γεώργιου  Σισαμάκη στη Λάρισα, στις 1 Νοεμβρίου 2022 και επιστροφή στις 3 

Νοεμβρίου 2022 προκειμένου να παραστεί στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Δικτύου 

Major Cities of Europe, κατόπιν της αρ.πρωτ.98250/06-10-2022 πρόσκλησης του Δήμου 

Λαρισαίων. 

14. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. 

Γεώργιου Σισαμάκη στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Νοεμβρίου 2022 και επιστροφή στις 10 

Νοεμβρίου 2022 προκειμένου να συμμετέχει σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου, κατόπιν της αρ.πρωτ.101608/13-10-2022 

πρόσκλησης της HELEXPO. 

15. Εξειδίκευση ποσού 100,00 του Κ.Α.00-6331.006 με τίτλο: «Λοιποί φόροι και τέλη 

(χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασμάτων από το Εθνικό κτηματολόγιο 

και από τα Υποθηκοφυλακεία). 

16. Ορισμός υπόλογου για την συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων και μονοφασικής 

παροχής δημοτικού φωτισμού. 

17. Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή παιδικής 



χαράς Βενεράτου». 

18. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία), εκτέλεσης του 

έργου «Διαμόρφωση  οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» Δήμου 

Ηρακλείου. 

19. Έγκριση παράτασης σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Δαπάνες για υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου, Πραγματογνώμονα για την υπόθεση της πτώσης δέντρου της 

18ης /8ου /2022 επί της Λ. Δημοκρατίας 44». 

20. Έγκριση παράτασης του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 

χώρων Δήμου Ηρακλείου και λοιπές δράσεις».  

21. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου 

πρώην ποδοσφαιρικού γηπέδου Αυγενικής». 

22. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία άρθρο 147 

Ν.4412/2016), εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ». 

23. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε 17 ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ». 

24. Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε 17 ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ». 

25. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της 

κύριας σύμβασης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

26. Έγκριση 2 ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1 ΑΠΕ του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΑΚΗ». 

27. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της κυρίας 

συμβάσης του έργου «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΥ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ».  

28. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύων 

άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου με ανάδοχο τον Βιτσαξάκη Ιωάννη του Γεωργίου». 

29. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 

της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Διαμόρφωσης Ισόπεδων Κόμβων». 

30. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου 

μας έτους 2022. 



31. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής. 

32. Διαγραφή τέλους και προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών μετά από αίτηση του κ. 

Αγριμάνη Νικολάου. 

33. Διαγραφή τέλους και προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών μετά από αίτηση του κ. 

Σπανουδάκη Μηνά. 

34. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής μετά από αίτηση του κ. 

Ορφανουδάκη Ιωάννη. 

35. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής μετά από αίτηση της κας Μαργέτα 

Ελεάνας. 

36. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής μετά από αίτηση της κας Κρασσά 

Ειρήνης. 

37. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών. 

38. Καθορισμός τιμής μονάδος τμήματος του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που 

προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κ. Ειρήνης Κουφάκη σύμφωνα με την με τα 

στοιχεία της Μ95/1995 κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ.1690 της περιοχής 

«Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.  

39. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή 

αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται για τη 

δημιουργία δρόμου, της ιδιοκτησίας του κ. Δασκαλάκη Γεωργίου του Ματθαίου 

εμβαδού 47,45 m2 στο ΟΤ.Γ1921 (511) της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-

Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου. 

40. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή 

αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται για τη 

δημιουργία δρόμου, της ιδιοκτησίας των α)Λαμπρίδου Γεωργία του Παρασκευά χήρα 

Δήμου Χατζηγεωργίου, β)Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δήμου, γ)Χατζηγεωργίου 

Παρασκευάς του Δήμου, δ)Χατζηγεωργίου Μαρίνας του Δήμου, ε)Χατζηγεωργίου 

Μιχαήλ του Γεωργίου, στ)Χατζηγεωργίου Ελευθερίου του Γεωργίου,  ζ)Χατζηγεωργίου 

Νίκης του Γεωργίου, η)Χατζηγεωργίου Δημητρίου του Γεωργίου και θ)Χατζηγεωργίου 

Γεώργιος του Κωνσταντίνου, συνολικού εμβαδού 109,23 m2 στο ΟΤ.Γ1879  της 

περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου. 

41. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή 

αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται για τη 

δημιουργία δρόμου, της ιδιοκτησίας των α) Χατζηγεωργίου Μαρίας του Νικολάου, β) 

Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Νικολάου και γ) Χατζηγεωργίου Δημοκράτη του 

Νικολάου, εμβαδού 53,93 m2 στο ΟΤ.Γ1879 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-

Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου. 



42. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή 

αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται για τη 

δημιουργία δρόμου, της ιδιοκτησίας των 1)Καραγιάννη Μηνά του Αντ., 2)Καραγιάννη 

Μιχαήλ του Αντ., 3)Καραγιάννη Ιωάννη του Αντ., 4)Ριζικιανού Ηλέκτρας του Αντ., 

5)Καλυμανά Μαρίας του Ιωάννη, 6)Αθανασάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, 7)Αρναούτη 

Αγγέλας του Μύρων και 8)Βλαχάκη Καλλιόπης του Αντωνίου εμβαδού 122,24 m2 και 

επικείμενα στα ΟΤ 2226Α, 2229,2241 της περιοχής «Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνη» του 

Δήμου Ηρακλείου. 

43. Εξέταση αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. Παρακεντάκη Στυλιανού για 

την αποζημίωσή του από πτώση κλαδιών στο όχημά του. 

44. Εξέταση αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. Παπαγεωργίου Δημητρίου για 

την αποζημίωσή του από πτώση δέντρου στο όχημά του. 

45. Εξέταση αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. Μανουσέλη Ευάγγελου για 

την αποζημίωσή του λόγω της εκ παραδρομής απομάκρυνσης ενός στρώματος από την 

υπηρεσία καθαριότητας.  

46. Εξέταση αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. Προνάκη Δημητρίου για την 

αποζημίωσή του του οχήματός του από πτώση σε λακκούβα.  

47. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Πλουμή Γεωργίου του 

Κωνσταντίνου μετά από υπεύθυνη δήλωσή του. 

48. Εξέταση αίτησης της κας Λουλακάκη-Αποστόλου Μαρίας περί διαγραφής οφειλής 

άρδευσης σύμφωνα  με την αριθμ.11/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Σκαλανίου.  

49. Αποδοχή της δωρεάς ενός έργου τέχνης του ζωγράφου κ. Αριστείδη Απλαδά Ζερβού. 

50. Αποδοχή της δωρεάς ενός έργου τέχνης της ζωγράφου κας Σάρρας Καφάτου. 

51. Αποδοχή της δωρεάς ενός έργου τέχνης του ζωγράφου κ. Εμμανουήλ Νικ. 

Φραγκιαδάκη. 

52. Αποδοχή της δωρεάς Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων για τη διενέργεια δωρεάν 

εξετάσεων σε οφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.  

53. Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων μεταχειρισμένων ποδηλάτων γυμναστικής για τον 

εξοπλισμό των φυσικοθεραπευτηρίων των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η περιοχών Τάλως, 

Μασταμπά, Φορτέτσας και Ν. Αλικαρνασσού. 

54. Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας ΚΤΕΛ Ηρακλείου -Λασιθίου Α.Ε για την υλοποίηση της 

δράσης στήριξης φοιτητών (αποστολή πακέτων) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

΄Εγκριση του συμφωνητικού δωρεάς.    



55. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-

6431.010 με τίτλο « Υπηρεσίες δημοσιεύσεων». 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΑΡΙΑ  ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑKΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   

 

 


