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Ηράκλειο : 04/04/2014

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου την
προσεχή Τρίτη 08 Απριλίου 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.
Κατακύρωση διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου : «Ανέγερση 10ου
Ολοήµερου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου ».
∆ιαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών πρόχειρου
2.
διαγωνισµού για την προµήθεια των µεταλλικών σταυρών και των µεταλλικών κιβωτίων
οστεοφυλακίου. Eξέταση ένστασης.
3.
Παροχή εξουσιοδότησης στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για τον καθορισµό
τιµής µονάδος µέσω του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, προς αποζηµίωση
ρυµοτοµούµενου τµήµατος ακινήτου στο Ο.Τ. Γ1605 επί της οδού Θήβας, στην
πολεοδοµική ενότητα « Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα».
4.
Τροποποίηση της αριθ.883/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : “
'Εγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του ∆ήµου Ηρακλείου – Απόρριψη ενστάσεων ”.
5.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τέλους άδειας και τέλους
µεταβίβασης ενός νέου απορριµµατοφόρου του ∆ήµου.
6.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή εξόδων κηδείας τέκνου δηµοτικού
υπαλλήλου.
7.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη προµήθειας βιβλίων για τον

εµπλουτισµό της Β.∆.Β.
8.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη Συντήρησης Πυρασφάλειας των
∆ηµοτικών Κτιρίων.
9.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παρακράτηση ποσού σε εξόφληση δανείου της
∆ΕΥΑΗ.
10.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης πίστωσης για δαπάνη του Τµήµατος Εκκαθάρισης
∆απανών.
11.
Κατακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια πλαστικών σάκων διαφόρων
διαστάσεων της ∆/νσης Καθαριότητας.
12.
Κατακύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας εκµίσθωσης του καταστήµατος Γ-5
που βρίσκεται στη Νέα Λαχαναγορά.
13.
Αποδοχή της 3/2014 απόφασης ∆.Σ της Σχολικής Επιτροπής ∆/θµιας Εκπαίδευσης
για τη διενέργεια διαγωνισµών που αφορούν το εν λόγω Νοµικό Πρόσωπο, από τις
Επιτροπές ∆ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου που έχουν ορισθεί µε την αριθ.6/2014
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
14.
Αποδοχή της 13/2014 απόφασης ∆.Σ της Σχολικής Επιτροπής Π/θµιας
Εκπαίδευσης για τη διενέργεια διαγωνισµών που αφορούν το εν λόγω Νοµικό Πρόσωπο,
από τις Επιτροπές ∆ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου που έχουν ορισθεί µε την
αριθ.6/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
15.
Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθ.179/2014 απόφασης
του Μ.Π.Η
16.
Λήψη απόφασης για µη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ.26/2014
απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
17.
Λήψη απόφασης για µη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ.27/2014
απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
18.
Λήψη απόφασης για µη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ.36/2014
απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
Λήψη απόφασης για µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθ.180/2011 απόφασης
19.
του Μ.Π.Η
20.
Μη άσκηση ανακοπής κατά της αριθ.260/12014 διαταγής πληρωµής του Μ.Π.Η
21.
Λήψη απόφασης για µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθ.141/2014 απόφασης
του Μ.Π.Η.
Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθ.178/2014 απόφασης
22.
του Μ.Π.Η.
23.
Λήψη απόφασης για µη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ.178/2013
απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αµοιβή της επαναπιστοποίησης του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ∆ήµου Ηρακλείου, στα πλαίσια της εφαρµογής του
Προτύπου Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
25.
Έγκριση µετάβασης για την µετακίνηση δύο στελεχών ορισµένου χρόνου του
Ξενώνα Γυναικών Θυµάτων Βίας του ∆ήµου Ηρακλείου, στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο
που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 08/04, 09/04 και 10/04/2014.
26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για µεταφράσεις Τούρκικων αρχείων της Β.∆.Β.
27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για µετάφραση και επεξεργασία αρχείου
Φράϊµπουργκ της Β.∆.Β.
28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για µεταφράσεις Βενετσιάνικων αρχείων της Β.∆.Β.
29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια
λαµπτήρων διαφόρων τύπων.
30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια γραφικής
ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

31.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια
φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 κλπ υλικά).
32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασιών επισκευής φωτοτυπικών
µηχανηµάτων.
33.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατασχεθέντος ποσού
από το ∆ήµο Αρχανών Αστερουσίων.
34.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατασχεθέντος ποσού
από τον Περβολαράκη Λάµπρο του Εµµ.
35.
Κατακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων
βιβλίων και εντύπων του ∆ήµου Ηρακλείου.
36. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και συγκρότησης µετά από κλήρωση της επιτροπής
διαγωνισµού του υποέργου 3 : Προµήθεια αναλωσίµων για τη λειτουργία του ξενώνα
φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας ».
37.
Κατακύρωση διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού για τη µόνιµη έκθεση
Ν. Καζαντζάκης «Μια Οδύσσεια» της Πράξης Στερέωση-αποκατάσταση και ανάδειξη
του Μετώπου της Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη.
38.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας φύτευσης πρανών
Ενετικών Τειχών.
39.
'Εγκριση όρων διαγωνισµού και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας
: Συντήρηση πάρκων – νησίδων -δενδροστοιχιών.
40.
Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοιχτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού του
Υποέργου : «Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής
αγωγής-υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου 3» (υποέργο 6) της πράξης «Προµήθεια
εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης του ∆ήµου Ηρακλείου».
41.
Καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων ιδιοκτησίας Κουρουπάκη ΑνδρονίκηςΧλόης και Κουρουπάκη Αικατερίνης στα Ο.Τ 85-86-87 της π.ε ¨Άγιος Ιωάννης –
Μεσαµπελιές - Φορτέτσα ¨.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Ευπραξία Ξενάκη του Νικολάου και Μαρία συζ.
42.
Γ. Χαραλαµπάκη το γένος Νικολάου Ξενάκη για ρυµοτοµούµενο ακίνητο τους στο Ο.Τ.
Γ1454 της πολεοδοµικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές - Φορτέτσα ¨ .
43.
Καταβολή αποζηµίωσης στους Κυπριανού Αναστασία του Αντωνίου, Κυπριανού
Κωνσταντία του Φανουρίου και Πλακιωτάκη Μαρία του Νικολάου για ρυµοτοµούµενo
τµήµα ακινήτου στο Ο.Τ. 56 περιοχής ¨Πόρος – Πατέλες – Κατσαµπάς¨ .
44.
Καταβολή αποζηµίωσης για ρυµοτoµούµενο τµήµα ακινήτου ιδιοκτησίας
Περογιαννάκη Εµµανουήλ και Περογιαννάκη Ηρακλή στο Ο.Τ. 316 , περιοχής ¨Άγιος
Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα ¨
45.
Καταβολή αποζηµίωσης στον Στρατάκη Γεώργιο του Εµµανουήλ για
ρυµοτοµούµενο ακίνητο του, στο Ο.Τ. 324 πολεοδοµικής ενότητας ¨Άγιος Ιωάννης –
Μεσαµπελιές - Φορτέτσα¨
46. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για δικαστικές δαπάνες του Τµήµατος Εκκαθάρισης
∆απανών.

Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής

