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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:30 μ.μ προκειμένου να 

συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται 

παρακάτω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      'Εγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 

2013 του Δήμου Ηρακλείου. 

2.      Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο : Κατασκευή παιδικής χαράς Τ.Κ 

Κυπαρισσίου. 

3.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για τη 

διεκπεραίωση υποθέσεων του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης. 

4.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας για τη 

διεκπεραίωση υποθέσεων του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης.  

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη διενέργεια προμήθειας τηλεπικοινωνιακού 

υλικού για τη συντήρηση και επέκταση του συνόλου της δομημένης καλωδίωσης όλων 

των κτιρίων του Δήμου. 

6.      Μη άσκηση ανακοπής κατά της αριθ.548/2014 διαταγής πληρωμής του Μ.Π.Η 

7.      Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ.74/2014 απόφασης του Τριμελούς 

Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

8.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή 

της Τ.Κ Σταυρακίων. 

9.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατασχεθέντος ποσού από 



την εταιρία MADCON A.E 

10.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών οι οποίοι 

συνεργαζόμενοι με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου προέβησαν στην επίδοση 

διαφόρων εγγράφων προς αντιδίκους του Δήμου Ηρακλείου. 

11.      Εξέταση αίτησης μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Πύλη Ιησού. 

12.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «e-

Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας» Ενταγμένου στο Επενδυτικό Σχέδιο του Τ.Π. Άξονα 

4 του ΠΑΑ 2007-2013, «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader», στην Ενδοχώρα του Ν. 

Ηρακλείου. 

13.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την υλοποίηση της πράξης : 

«Στήριξη και εμπλουτισμός εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων Δήμου 

Ηρακλείου ». 

14.      Ανάκληση διορισμού δημοτικού υπαλλήλου. 

15.      Ανάκληση διορισμού δημοτικού υπαλλήλου. 

16.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της προμήθειας του Ελληνικού 

Δημοσίου για την παροχή εγγύησης σε δάνειο.  

17.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: 

«KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ».  

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο 

«ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ». 

19.      Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου : ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ – Εξέταση ενστάσεων. 

20.      Ανάθεση της μελέτης με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 

ΤΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

21.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη δημοσίευσης στις εφημερίδες 

πρόσκλησης για την ανάρτηση διαγραμμάτων και πινάκων της με αρ. 3/2014 πράξης 

τακτοποίησης –προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, κατά 

μήκος της Λ. Ικάρου από Αρτεμησίας έως την οδό Καρτερού Δημοτικής ενότητας Νέας 

Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου. 

22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή του 

Ταμία του Δήμου Ηρακλείου. 

23.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών. 

24.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου.  

25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης υπαλλήλων 

της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης για τη συμμετοχή τους στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας “Επ'Αρωγή”, που θα διεξαχθεί στον Άγιο Νικόλαο 

Λασιθίου στις 3 & Ιουλίου 2014. 

26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή ποσού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. 

27.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

28.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Διαμόρφωση πλατείας 

Ρουκανίου.  

 

 



Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


