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Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου την 
προσεχή Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:00 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.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης πολυετών υποχρεώσεων του Τµήµατος Τεχνικών 
Έργων και Μελετών. 
2.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού (φάρµακα 
κλπ) για τα αδέσποτα σκυλιά του κυνοκοµείου  
3.      Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής. 
4.      Λήψη απόφασης σχετικά µε την αριθ.πρωτ.14075/31-1-2014 πρόταση εξώδικης 
επίλυσης διαφοράς της Ο.Ε. µε την επωνυµία ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.  
5.      Έγκριση όρων διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων - 
µηχανηµάτων και δικύκλων του ∆ήµου Ηρακλείου -έγκριση συγκρότησης επιτροπής 
διαγωνισµού.  
6.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη µετακίνηση της υπαλλήλου του ∆ήµου 



Χριστάκη Μαρίζας στην Αθήνα, προκειµένου να στελεχώσει το περίπτερο του ∆ήµου 
Ηρακλείου στη 2η Παγκρήτια Έκθεση «ΚΡΗΤΗ η Μεγάλη Συνάντηση 2014». 
7.       Έγκριση όρων διακήρυξης για διενέργεια δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων, 
στην περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού. 
8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών παρελθούσης χρήσης του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων. 
9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
«Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές ∆ιαδίκτυο των Προγραµµάτων για εφαρµογές 
έξυπνων πόλεων». 
10.      Άσκηση Έφεσης κατά της µε αριθ.451/2012 οριστικής απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 
11.      Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου διαγωνισµού για την «Συντήρηση – 
Επισκευή ανελκυστήρων». 
12.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης στην Πετρουγάκη 
Μαλαµατένια του Εµµανουήλ για ρυµοτοµούµενο ακίνητο της στο Ο.Τ. 45 
πολεοδοµικής ενότητας ¨Πόρος – Πατέλες – Κατσαµπάς¨, µετά από την µε αρ. 634/2013 
απόφαση του ∆.Σ. 
13.      Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες. 
14.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόµενων έργων του Τµήµατος Οδοποιίας του 
∆ήµου Ηρακλείου που εκκρεµεί η κατακύρωση τους. 
15.      Εξέταση ενστάσεων του 2ου σταδίου του διαγωνισµού του έργου : Βελτιώσεις και 
Αποκαταστάσεις Αγροτικών ∆ρόµων ∆ήµου Ηρακλείου (Μίσθωση Μηχανηµάτων). 
16.      Κατακύρωση διαγωνισµού για το έργο «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων». 
17.      Κατακύρωση διαγωνισµού για το έργο «Αποκαταστάσεις ∆ιανοίξεων και 
Κατασκευών Μικρών Τεχνικών Έργων στο ∆ήµο Ηρακλείου». 
18.      Κατακύρωση διαγωνισµού για το έργο «Τσιµεντοστρώσεις ∆ήµου Ηρακλείου». 
19.      Καθορισµός τιµής µονάδος για προσκυρούµενο τµήµα προς την ιδιοκτησία 
Τσιχλάκη Καλλιόπης. 
20.      Καθορισµός τιµής µονάδος για προσκυρούµενο τµήµα προς την ιδιοκτησία 
Μουντράκη Στυλιανής. 
21.      Λήψη απόφασης για νοµική εκπροσώπηση του πρώην ∆/ντη Τεχνικών Έργων. 
22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών παρελθούσης χρήσης Τµήµατος Εκτέλεσης 
Κτιριακών Έργων. 
23.      Επανάληψη διαγωνισµού για το έργο «Ανάπλαση Μικρής Πλατείας και ∆ικτύου 
Πεζόδροµων Οικισµού Βασιλειών», λόγω αγόνου. 
24.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων διαγωνισµού Εκτυπώσεων και 
βιβλιοδετήσεων εντύπων και βιβλίων του ∆ήµου Ηρακλείου.  
25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων διαγωνισµού για την προµήθεια 
µελανιών, τόνερ για εκτυπωτές / FAX και φωτοτυπικά µηχανήµατα του ∆ήµου 
Ηρακλείου. 
26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που αφορούν ενταλµατοποίηση δαπανών 
παρελθούσης χρήσης του Τµήµατος Εκκαθάρισης ∆απανών.  
27.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόµενων δράσεων του Τµήµατος Προστασίας 
& Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών. 
28.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης του ΚΑ Εξόδων: 15-7341.013 µε τίτλο 
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΩΝ», 
MIS 441272, Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. 
29.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών παρελθούσης χρήσης του Τµήµατος 



Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών .  
30.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη της εργασίας «Ανακατασκευή 
χλοοτάπητα Γηπέδου Ηροδότου ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού». 
 
 

Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής 

 


