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ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την
προσεχή Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 προκειμένου να
συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται
παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ :
1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ.12041/12-9-2014
απόφασης του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνεται η
αριθ.495/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Επικύρωση του με
αριθ.πρωτ.48978/3-4-2014 πρώτου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο : ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ -Απόρριψη ενστάσεων
».
2. Eξέταση διοικητικής προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία “LA TECHNICA
multitask ideas La Technica di Preti Giancarlo & F.lli s.n.c” κατά της αριθ.611/2014
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Κατακύρωση αποτελέσματος
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1 : Προμήθεια Βιβλιοστασίων – Επίπλων
της πράξης : Προμήθεια – Κατασκευή Eξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

3. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία για τον καθορισμό τιμής μονάδος
προς αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων στην οδό Υψηλάντου σύμφωνα με την
αριθ.2/2013 πράξη αναλογισμού.
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την
προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για τις ανάγκες του γραφείου τηλεπικοινωνιών του
Δήμου.
5. 'Εγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΡ τηλεφωνικών
συσκευών και για την επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας στην Πολεοδομία και στην Τεχνική
Υπηρεσία.
6. 'Εγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού
για την επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας στην Πολεοδομία και στην Τεχνική Υπηρεσία).
7. 'Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση της εργασίας : Συντήρηση
τηλεφωνικών κέντρων Δήμου Ηρακλείου.
8. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη σύναψη ετήσιου συμβολαίου υποστήριξης για
το έτος 2014 μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Εταιρίας Αξιοποίησης & Διαχείρισης
της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την συντήρηση των Διαδικτυακών
Πυλών του Δήμου.
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
της Τ.Κ 'Ανω Ασιτών.
10. Λήψη απόφασης για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αρ.205/2014
αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
11. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.214/2014
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού των συντελεστών δημοτικών
τελών και φόρων για το έτος 2015.
13.
'Εγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του Διεθνή
Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης
Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου
στο πλαίσιο του υποέργου 5 με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
14.
'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο της
αριθ.606/2014 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Aνανέωση
των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών .
15. 'Εγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης στην
Αθήνα από 3/10/2014 έως 5/10/2014, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση στα
πλαίσια του έργου : Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.
16. 'Ασκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 464/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
17. 'Ασκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 463/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
18. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον Γιακανίκη Γεώργιο
του Ιωάννη για ρυμοτομούμενο ακίνητο στο Ο.Τ. Γ1860 πολεοδομικής ενότητας ¨Άγιος
Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα ¨ επί της Λεωφ. Παπαναστασίου.
19. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 927 / 2014 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αμοιβής στα Ε.Λ.Τ.Α. για την
εκτύπωση, αποστολή και είσπραξη των παραβάσεων του ΚΟΚ μέσω ταχυπληρωμής.
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή του
Ταμία του Δήμου Ηρακλείου.
22.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή των δόσεων έτους 2014 του

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της προμήθειας του Ελλ. Δημοσίου
για την παροχή εγγύησης σε δάνειο.
24. 'Ασκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεως
ακινήτου στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.
25. 'Ασκηση ένστασης ενώπιον της Τ.Δ. Επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου κατά
πράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

