
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , 

ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 15/7/2011 

ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ. 82859  
 

 

Ηράκλειο : 26/05/2014  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 13:00 προκειμένου να 

συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται 

παρακάτω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Βελτίωση και ανάπλαση 

οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου. 

2.      Εξέταση ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου Led και κέντρου 

διαχείρισης οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου. 

3.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

(ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες του ενεργού εξοπλισμού και της IP τηλεφωνίας του 

Δήμου Ηρακλείου. 

4.      'Εγκριση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του Σχολείου 

Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου. 

5.      'Εγκριση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου 

Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 



6.      'Εγκριση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 69ου 

Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 

7.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2014. 

8.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή του 

Ταμία του Δήμου Ηρακλείου. 

9.      Ανάθεση της μελέτης αναθεώρησης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές 

Αγίου Μηνά και Αγίου Τίτου στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου. 

10.      Tροποποίηση της αριθ.386/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής – ολική 

ανατροπή της 805/2014 ΠΑΥ και έγκριση διάθεσης πίστωσης για αποζημίωση 

ρυμοτομούμενων. 

11.      Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της πράξης “Διαμόρφωση πλατείας Ατσαλένιου” 

και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014. 

12.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων για τη λειτουργία του 

Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, στα πλαίσια του έργου με τίτλο Ανάπτυξη 

Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 

την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας. 

13.      Σχετικά με οφειλή μισθωτή δημοτικού καταστήματος. 

14.       'Εγκριση πρακτικών και ανάδειξη αναδόχων του ανοιχτού διαγωνισμού για το 

έργο : Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφοριών των επισκεπτών της πόλης 

μας στο Ηράκλειο. 

15.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας : Απεντομώσεις -

Μυοκτονίες δημοτικών χώρων. 

16.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τέλους αντικατάστασης αδειών 44 

οχημάτων του Δήμου. 

17.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικές δαπάνες του Τμήματος Εκκαθάρισης 

Δαπανών. 

18.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

19.      Προμήθεια συστήματος αντιεμπλοκής πέδησης (ΑΒS) στα υπηρεσιακά οχήματα 

του Δήμου Ηρακλείου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από άγονο διαγωνισμό . 

20.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου : 

Aνέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών. 

21.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της προμήθειας του Ελλ.Δημοσίου 

για την παροχή εγγύησης σε δάνειο. 

22.      'Ασκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 1005/2013 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

23.      Άσκηση ένδικου μέσου κατά της με χρονολογία 1-4-2014 κατάσχεσης σε βάρος 

του Δήμου εις χείρας του Πιστωτικού Συνεταιρισμου με την επωνυμία “ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣυνΠΕ. 

24.      Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αλέξανδρου Αλεξάκη για εξώδικη 

συμβιβαστική επίλυση διαφοράς. 

25.      Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθ.50/2014 αποφάσεως του 

Τριμελούς Εφετείου Κρήτης. 

26.      Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθ.90/2014 αποφάσεως του 

Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

27.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπάνης που έχει γίνει από την πάγια προκαταβολή 

της Τ.Κ Σκαλανίου. 

28.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπάνης που έχει γίνει από την πάγια προκαταβολή 

της Τ.Κ Κερασιών. 



29.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μηνός Ιουνίου των Νομικών 

Συμβούλων του Δήμου. 

30.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών συλλογής στοιχείων, 

απογραφής και μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων στις γειτονιές Αγίου Μηνά και 

Αγίου Τίτου στην Παλιά Πόλη του Ηρακλείου.  

31.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου :«ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΙΟΣΚΙΑ-ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ». 

32.      Εξέταση ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών του Διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου. 

33.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη βιβλιοδεσίας παλιών και νέων 

εφημερίδων βιβλίων και περιοδικών της Β.Δ.Β. 

34.      'Εγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Δαφνών. 

35.      Διαγωνισμός για το έργο : ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ. 

36.      'Εγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ΙΒ'Βρεφονηπιακού 

Σταθμού. 

37.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση βιβλίου της Β.Δ.Β 

38.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 383 / 2014 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


