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  Σας προσκαλούµε σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Ηρακλείου την προσεχή Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 προκειµένου 
να συζητήσουµε και να πάρουµε αποφάσεις για τα θέµατα που αναγράφονται 
παρακάτω.  ( Το κατεπείγον της συνεδρίασης τεκµαίρεται λόγω επειγουσών 
χρονικών προθεσµιών ).  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ :  
1.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόµενων δράσεων του Τµήµατος 
Πολεοδοµικών Μελετών. 
2.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της µελέτης : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΣΑΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ». 
3.      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». 
4.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της πράξης «Προµήθεια 



εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης ∆ήµου Ηρακλείου». 
5.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του συνεχιζόµενου έργου 
«Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆αφνών» του Τµήµατος Εκτέλεσης Κτιριακών 
Έργων. 
6.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-7326.001 µε τίτλο : <<Έργα 
Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Αποκατάστασης χώρου ∆ιάθεσης Απορριµµάτων 
των Πέρα Γαλήνων >> , προκειµένου να µπορούν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις 
προς τον ανάδοχο για την ολοκλήρωση των εργασιών της α΄ συµπληρωµατικής 
σύµβασης. 
7.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : Kατεδαφίσεις και 
επισκευές ρυµοτοµουµένων και επικινδύνως ετοιµόρροπων κτισµάτων εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου. 
8.      'Εγκριση τευχών δηµοπράτησης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ» - έγκριση διάθεσης πίστωσης. 
9.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δηµιουργίας ενηµερωτικού βίντεο για 
το ιστορικό -πολιτιστικό απόθεµα της παλιάς πόλης και τα οικιστικά σύνολα του ∆. 
Ηρακλείου. 
10.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης πολυετών υποχρεώσεων του Τµήµατος Υπαιθρίων 
Χώρων . 
11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου :«ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΙΟΣΚΙΑ-ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ) ∆ΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΜΕΧΡΙ ΓΙΟΦΥΡΟ ». 
12.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 
13.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 
14.      Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για τον «Ορισµό επιτροπής διαγωνισµού για τις 
δράσεις: α) «e-Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας», β) «∆ηµιουργία γραφείου 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο» και γ) 
«∆ράσεις ∆ηµοσιότητας: Πύλες της ιστορίας, Πύλες Πολιτισµού» της Πράξης 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ (Ο∆ΟΣ ∆. ΜΠΟΦΩΡ)». 
15.      Έγκριση τευχών δηµοπράτησης για το έργο: «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης 
και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο» Ενταγµένου στο 
Επενδυτικό Σχέδιο του Τ.Π. Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, «Εφαρµογή της προσέγγισης 
Leader», στην Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου -Έγκριση διάθεσης πίστωσης. 
16.      Έγκριση ανάθεσης και διάθεσης πίστωσης της µελέτης µε τίτλο : «Μελέτη 
αποκατάστασης – διαρρύθµισης 1ου Ενιαίου Λυκείου Ηρακλείου «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ» 
και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ».  
17.       Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια βιβλιοστασίων – επίπλων για 
τον εξοπλισµό της Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης στα Αχτάρικα του ∆ήµου 
Ηρακλείου, Υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» Πράξη: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ». 
18.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικού 
στεγάστρου στο 2ο Γυµνάσιο Ηρακλείου. 
19.      Επανάληψη διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου εταιρίας ταχυµεταφορών. 
20.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη µετάβασης υπαλλήλου της Τεχνικής 



Υπηρεσίας στο ∆ήµο Μαλεβυζίου για την παραλαβή έργου. 
21.      'Εγκριση µετάβασης του υπαλλήλου του ∆ήµου Φανούρη Οικονοµάκη στην 
Αθήνα στις 31-3-2014, προκειµένου να συµµετάσχει στην Τεχνική Σύσκεψη της ΓΓΙΦ, 
των ∆ικαιούχων ∆ήµων και της ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη ∆οµών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέµηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας». 
22.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη µετάβασης του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος Πληροφορικής στην Αθήνα στις 1-4-2014 προκειµένου να συµµετάσχει στη 
2η Smart & Sustainable Conference.  
 
 

Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής 

 


