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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών    

Οργάνων 
 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Τίτου 1   

Ταχ. Κώδικας: 712 02 

Πληροφορίες: Κεφάκης Εμμ., 
                     Σμυρνάκη Αγγ.   

Τηλ.: 2813 409119, 117 

E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr 

 

 

 

          Ηράκλειο       15 - 11 - 2022 
          Αρ. Πρωτ. :    114.879 

 

        

                     ΠΡΟΣ: 

                      

          τον κ. Δήμαρχο                                  

          τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

          τους κ.κ. Προέδρους των                            

          Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

 

  

           Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση δια περιφοράς την Παρασκευή  18  Νοεμβρίου                   

2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις  

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και των άρθρων 41, 74 και 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), 

καθώς και την αριθμ. 375 Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 39.167/2-6-2022, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:     

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:00 π.μ. 

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 13:00 μ.μ. 

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθν.: dsymvoulio@heraklion.gr  ή 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409 119, 117, 411, 463, 

464), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (09:00 π.μ .- 13:00 μ.μ.). 

 Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά 

τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (09:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.), προκειμένου να απαντήσουν 

σε τυχόν ερωτήματα.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

τρίμηνο του 2022 (απόφαση 693/2022 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).   

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση για την Εκπόνηση 

Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π. στο Δήμο Ηρακλείου από το Πράσινο 

Ταμείο (απόφαση 1006/2022 Οικονομικής Επιτροπής).  

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

τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 1008/2022 Οικονομικής Επιτροπής).  

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

τρίμηνο του 2022 (απόφαση 1009/2022 Οικονομικής Επιτροπής).  
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5. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που ασχολείται στο «Κοινωνικό Φαρμακείο» του 

Δήμου Ηρακλείου. 

6. Παράταση συμβάσεων προσωπικού της δομής «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

Θυμάτων Βίας» του Δήμου Ηρακλείου, βάσει του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020». 

7. Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου στο 

πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 

προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 

εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 

Περιόδου 2022-2023 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

8. Τροποποίηση οφειλής στον με αρ. 66030/2022 χρηματικό κατάλογο είσπραξης 

οφειλής λόγω προσκύρωσης και λόγω ρυμοτομίας. 

9. Εισήγηση για άρση και εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου 

που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αλικαρνασσού του  

Δήμου Ηρακλείου, επί της οδού Γ. Σεφέρη, στο Κ.Χ. 46 (απόφαση 108/2022 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

10. Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.τ. 118 (Γ1772/) της πολεοδομικής ενότητας 

«Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 

Ηρακλείου (απόφαση 109/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   

11. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης απότμησης πεζοδρομίου για την έκδοση 

Οικοδομικής Άδειας για νέα διόροφη οικοδομή με ισόγειο Συνεργείο - 

Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και κατοικία ορόφου, επί της οδού Αγρινίου αρ. 18 

(απόφαση 113/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

12. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου «Νέα διώροφη 

μονοκατοικία με υπόγειο» επί της δημοτικής οδού Πρασσάς – Σκαλανίου εκτός oρίων 

οικισμού και εκτός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, στην  θέση «Πατακάκια – 

Μπατακάκια» (απόφαση 114/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

13. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή κτιρίου με χρήση Εμπορικής 

Αποθήκης στην περιοχή Φοινικιάς (απόφαση 115/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

14. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου «Νέα διώροφη 

οικοδομή κατοικίας με υπόγειο» επί της δημοτικής οδού Πρασσάς – Σκαλανίου εκτός 

ορίων οικισμού και εκτός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, στην θέση «Πατακάκηδων» 

(απόφαση 116/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

15. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη λειτουργία κτιρίου με χρήση Συνεργείο 

συντήρησης και επισκευής βαρέων οχημάτων στην περιοχή Φοινικιάς επί της οδού 

Μάνου Κατράκη 38 (απόφαση 117/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   

16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή κτιρίου «βιοτεχνική 

αποθήκη πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων ξυλείας (απόφαση 118/2022 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

17. Έγκριση απομάκρυνσης Φοίνικα.  

 
 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

 

                                                                   

                                                                       ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ               

           


