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Ηράκλειο : 15/11/2013

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου την
προσεχή Τρίτη 19 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 13:00 µ.µ, προκειµένου να
συζητήσουµε και να πάρουµε αποφάσεις για τα θέµατα που αναγράφονται
παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ :
1.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη µετακίνησης υπαλλήλου του ∆ήµου για
τον µήνα Νοέµβριο, για την επίβλεψη συνεχιζόµενων έργων σε διάφορες περιοχές του
∆ήµου Ηρακλείου
2.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη µετακίνησης υπαλλήλου του ∆ήµου για
τον µήνα Νοέµβριο, για την επίβλεψη συνεχιζόµενων έργων σε διάφορες περιοχές του
∆ήµου Ηρακλείου
3.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη µετακίνησης υπαλλήλου του ∆ήµου
που θα είναι οµιλητής σε έκθεση στη Θεσσαλονίκη
4.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια αναλωσίµων (γλάστρες, λάστιχα
κ.τ.λ.) για το Τµήµα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου
5.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια υλικών υποστύλωσης φυτών για το
Τµήµα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου
6.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια σφραγίδων των Οικονοµικών και

∆ιοικητικών Υπηρεσιών
7.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια ραφιών Dexion για τις ανάγκες του
αρχείου του Τµήµατος Ταµείου
8.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη δηµοσίευσης ψηφίσµατος του ∆.Σ
9.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου “Στερέωση
Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μετώπου της Πύλης του Ιησού προς την Παλιά Πόλη”
10.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν µε την πάγια προκαταβολή του
Ταµία του ∆ήµου Ηρακλείου
11.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή της
Τοπικής Κοινότητας Σίβας της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλιανής
12.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή της
Τοπικής Κοινότητας Άνω Ασιτών ∆ήµου Ηρακλείου
13.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή της
Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών ∆ήµου Ηρακλείου
14. Έγκριση διάθεσης εξειδικευµένης πίστωσης για Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση Νοµικών Συµβούλων για τον µήνα
15.
Λήψη απόφασης για µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθ.
1509/1544/2013/∆ιαταγής Πληρωµής του Μ.Π.Η
16.
Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθ.734/2013 απόφασης
του Μ.Π.Η
17.
Λήψη απόφασης για την µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθ.1493/2013
∆ιαταγή Πληρωµής του Μ.Π.Η
Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αριθ.1498/2013 ∆ιαταγή
18.
Πληρωµής του Μ.Π.Η
19.
Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, από απαίτηση αποζηµίωσης
απαλλοτρίωσης για την εφαρµογή του σχεδίου µετά από οριστική τιµή µονάδος που
αφορά απαιτήσεις των 'Αρη Ροζάκη του Νικηφόρου και Λίλιαν- Μαρίας Ροζάκη του
Νικηφόρου
20.
Παροχή εξουσιοδότησης στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για τον καθορισµό
τιµή µονάδος µέσω του Μ.Π.Η. στην περιοχή Θαλασσινά της πόλεως Νέας
Αλικαρνασσού του ∆ήµου Ηρακλείου
21.
Καταβολή αποζηµίωσης στους: Νικόλαο Τσιγγένη ή Τσιγκένη του Γεωργίου,
Μαρίνου Τσιγγένη ή Τσιγκένη του Γεωργίου, Ελένη Τσιγγένη ή Τσιγκένη του Γεωργίου,
Θεοδώρα Τσιγγένη ή Τσιγκένη του Γεωργίου & Ευαγγελία Τσιγγένη ή Τσιγκένη του
Γεωργίου για ρυµοτοµούµενο τµήµα ακινήτου τους, στα Ο.Τ.– 2226Α – 2229 - 2245 &
Κ.Χ. 2241 της πολεοδοµικής ενότητας ¨ Θέρισσος – ∆ειλινά – Κορώνη – Μασταµπάς ¨
22.
Καταβολή αποζηµίωσης στην Μωραϊτάκη Μαριά του Χρήστου για
ρυµοτοµούµενο τµήµα ακινήτου της, στο Ο.Τ. 311 πολεοδοµικής ενότητας ¨Άγιος
Ιωάννης – Μεσαµπελιές - Φορτέτσα ¨
23.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Λατσάρα Βασιλική του Ηλία & Λατσάρα Μαρία
του Ηλία για ρυµοτοµούµενο ακίνητο τους & επικειµένων στο Ο.Τ. 30 της πολεοδοµικής
ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα
24.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Μαρία χήρα Ιωάννη Καραγιάννη το γένος Ελευθ.
Αθανασιάδη, Ειρήνη Καραγιάννη του Ιωάννη & Ευάγγελου Καραγιάννη του Ιωάννη για
ρυµοτοµούµενα τµήµατα γης & επικειµένων, στα Ο.Τ. 2042 & 2094 της πολεοδοµικής
ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές - Φορτέτσα
25.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Νικόλαο Ανδρουλάκη του Μηνά και Γεωργίου
Ανδρουλάκη του Μηνά για ρυµοτοµούµενο ακίνητο τους στο Ο.Τ. 129 της
πολεοδοµικής ενότητας ¨Πόρος – Πατέλες – Κατσαµπάς ¨
26.
Καταβολή αποζηµίωσης στην Σταθόγλου Παναγιώτα του Βασιλείου για

ρυµοτοµούµενο ακίνητο της στο Ο.Τ. 29 της πολεοδοµικής ενότητας ¨Πόρος – Πατέλες
– Κατσαµπάς ¨
27.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Ελευθέριο Μουρτζάκη του Ιωάννη και Μαρία συζ.
Ελευθερίου Μουρτζάκη το γένος Γεωργίου Μαυραντωνάκη για ρυµοτοµούµενο τµήµα
ακινήτου τους στο Ο.Τ. 300 της πολεοδοµικής ενότητας ¨ Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές
– Φορτέτσα ¨
28.
Καταβολή αποζηµίωσης στον Λαθουρά Γεώργιο του Τριαντάφυλλου για
ρυµοτοµούµενο ακίνητο του µετά από αίτηση συµψηφισµού υποχρεώσεων (µετατροπή
εισφορά χρήµατος σε γη) στο Ο.Τ. Γ2053 & 1207013Β στο Γ1897Α στην περιοχή
«Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»
29.
Καταβολή αποζηµίωσης στην Παρασκευή χα ∆ηµητρίου Χαττά το γένος
Νικολάου Καντάρα για ρυµοτοµούµενο ακίνητο της στο Κ.Χ. 2241 της πολεοδοµικής
ενότητας ¨Θέρισσος – ∆ειλινά – Κορώνι – Μασταµπάς
30.
Καταβολή αποζηµίωσης στην Ανδρουλάκη Ειρήνη του Στυλιανού για
ρυµοτοµούµενο ακίνητο της στο Ο.Τ. 339 πολεοδοµικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης –
Μεσαµπελιές - Φορτέτσα¨
31.
Καταβολή αποζηµίωσης στην Χριστοθέα Περάκη του Χριστοφόρου για
ρυµοτοµούµενο ακίνητο της στα Ο.Τ. 2260, 2261, 2262 της πολεοδοµικής ενότητας
¨Θέρισσος – ∆ειλινά – Κορώνι – Μασταµπάς
32.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Αικατερίνη Κλαβά του Βασιλείου, Ζαχαρία
Μαρούλη του Βασιλείου, Αικατερίνης Μαρούλη του Βασιλείου, Μιχαήλ Πατεράκη του
Κων/νου & Ροβέρτου Πάτερς του Κων/νου για ρυµοτοµούµενο ακίνητο τους στο Ο.Τ.
330 της πολεοδοµικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα¨
33.
Καταβολή αποζηµίωσης στην Γεωργία Κοπιδάκη του Ιωάννη χήρα Κων/νου
Κοτρογιάννη για ρυµοτοµούµενο τµήµα ακινήτου της, στο Ο.Τ. 2248Α της
πολεοδοµικής ενότητας ¨ Θέρισσος – ∆ειλινά – Κορώνη – Μασταµπάς
34.
Καταβολή αποζηµίωσης στην Βαλτζή ή Μπαλτζή Άννα του ∆ηµητρίου συζ.
∆ηµήτριου Μάγειρα για ρυµοτοµούµενο τµήµα ακινήτου της, στο Ο.Τ. Γ1858
πολεοδοµικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές - Φορτέτσα
35.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Χειµωνίτη Κυριακή του Μιχαήλ και Χειµωνίτη
Κων/νο του Μιχαήλ για τα επικείµενα που υφίστανται σε ρυµοτοµούµενο τµήµα
ακινήτου τους, στο Ο.Τ. Γ2034 πολεοδοµικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές Φορτέτσα ¨
36.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Λαγουβάρδο Γεώργιο του Νικολάου και Τσατίρη
Μαρίας του ∆ηµητρίου συζ. Γ. Λαγουβάρδου για ρυµοτοµούµενο ακίνητο τους στο Ο.Τ.
2216 της πολεοδοµικής ενότητας ¨Θέρισσος – ∆ειλινά – Κορώνι – Μασταµπάς
37.
Καθορισµός τιµής µονάδος για προσκυρωµένα τµήµατα ιδιοκτησίας
Καραµανωλάκη Μαρίας στο Ο.Τ.74 στην περιοχή “Άγιος Ιωάννης – ΜεσαµπελιέςΦορτέτσα”
38.
∆ιαβίβαση 3ου πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών για την
υλοποίηση της πράξης “Εξοπλισµός νέου κτιρίου Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου &
∆ηµιουργία -Εξοπλισµός – Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής Νέων”
39.
∆ιαβίβαση 3ου πρακτικού ελέγχου αποσφράγισης επιµέρους φακέλου
Οικονοµικής προσφοράς για το τµήµα Α “Προµήθειας Επίπλων” της πράξης
“Εξοπλισµός νέου κτιρίου Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου & ∆ηµιουργία -Εξοπλισµός
– Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής Νέων”
40.
Κατακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια – κατασκευή εξοπλισµού Βικελαίας
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
41.
Κατακύρωση προσφορών για την ανάθεση του έργου “Χρωµατισµοί σχολικών
κτηρίων ∆ήµου Ηρακλείου”

42.
Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία “∆ράσεις Προβολής και
∆ικτύωσης ΟΣΑΑ ∆ήµου Ηρακλείου”
43.
Κατακύρωση διαγωνισµού για το έργο “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας
Αναλήψεως και δικτύου πεζόδροµων”
44. Έγκριση όρων δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την µεταστέγαση του
νηπιαγωγείου (κύκλου προσχολικής αγωγής) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας
45.
∆ιαγωνισµός για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού έτους 2013
- Εξέταση ενστάσεων
46.
∆ιαγωνισµός για το έργο “Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου &
πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου και ∆ιαµόρφωση οδών µε κυβόλιθους εντός οικισµού
Κερασίου ∆.∆. Παλιανής” - Εξέταση ενστάσεων
47.
Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα εξώδικης επίλυσης διαφοράς της εταιρείας
“Μαθιουδάκης Νικόλαος & Σία Ο.Ε.”
48.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες του Τµήµατος Εκκαθάρισης ∆απανών
σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
49.
Ψήφιση όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης του καταστήµατος ∆-6 που βρίσκεται
στην Νέα Λαχαναγορά Ηρακλείου
50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
51. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ» – έγκριση διάθεσης
πίστωσης
52.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ¨ Υποδοµές
ηλεκτροφωτισµού πλατείας κάτω Ασιτών ¨

Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής

