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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 
προσεχή Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 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.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
συναγερμού για την κεντρική αποθήκη του Δήμου. 
2.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων διαγωνισμού για την προμήθεια – 
εγκατάσταση δεξαμενής καυσίμων (πετρελαίου) για το πρατήριο καυσίμων του Δήμου. 
3.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι 
συνεργαζόμενοι με τη Δ/νση Πολεοδομίας προέβησαν στην επίδοση των πράξεων 
επιβολής εισφοράς σε χρήμα, της π.ε Χρυσοπηγή-Πόρος-Πατέλλες-Μπεντεβή - 
Κατσαμπάς - Ατσαλένιο. 
4.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών για την 
επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών, της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου. 
5.      'Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το γ'τρίμηνο του 
έτους 2014. 
6.      Επικύρωση πρακτικού 2ου επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο : Δημιουργία 
γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο 



Ηράκλειο, ΤΜΗΜΑ Α' - ΕΠΙΠΛΑ, ο οποίος απέβη άγονος – ανάθεση μετά από 
διαπραγμάτευση και συλλογή προσφορών με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
7.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο 
κανονιστικής της αριθ.705/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
8.      'Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια 
λαμπτήρων φωτισμού εσωτερικών χώρων από το έργο αυτεπιστασίας Συντήρηση 
σχολικών κτιρίων Β'θμιας Εκπαίδευσης. 
9.      Αποδοχή δωρεάς από το Δήμο Ηρακλείου ενός απορριμματοφόρου από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε 
10.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα Νομικών Συμβούλων του 
Δήμου μηνός Νοεμβρίου. 
11.      Kατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : Βελτίωση με νέο 
ασφαλτόμιγμα των δρόμων του Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία). 
12.      Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 
13.      Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 
14.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξαρτημάτων ανταλλακτικών, 
αναλωσίμων και αξεσουάρ μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής.  
15.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη μετακίνησης του Προϊσταμένου του 
Τμήματος Πληροφορικής, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση στον κόμβο 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας – InnovAthens του Δήμου Αθηναίων. 
16.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή του 
Ταμία του Δήμου Ηρακλείου. 
17.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποπληρωμή κεφαλαίου του αλληλόχρεου 
λογαριασμού που έχει συνάψει ο Δήμος με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 
18.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων 
της ιδιοκτησίας των Ιωάννη και Αικατερίνης Μπαλαχούτη και των τέκνων τους Μυρτώς 
– Αθηνάς και Μελίνας – Αντωνίας Μπαλαχούτη από την με αρ. Μ1/2010 Πράξη 
Εφαρμογής στην περιοχή «Θαλασσινά» του σχεδίου πόλης Νέας Αλικαρνασσού Δήμου 
Ηρακλείου. 
19.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων 
της ιδιοκτησίας των ΄Ολγας Νιργιανάκη – Γεωργίου Νιργιανάκη- Δημητρίου Νιργιανάκη 
και Εμμανουήλ Νιργιανάκη από την με αρ. Μ1/2010 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή 
«Θαλασσινά» του σχεδίου πόλης Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου. 
20.      'Eγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού - έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη 
διενέργεια της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. 
21.      Ανάθεση σύμβασης με διαπραγμάτευση, μετά από συλλογή προσφορών για την 
υλοποίηση της πράξης Β : «Στήριξη και εμπλουτισμός εκδηλώσεων προβολής τοπικών 
προϊόντων Δήμου Ηρακλείου». 
22.      Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 1108 / 2014 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 
23.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της αμοιβής της δικαστικής 
επιμελήτριας η οποία συνεργαζόμενη με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην 
επίδοση δικογράφων, κλήσεως και αποφάσεως προς αντιδίκους του Δήμου Ηρακλείου. 
24.      Εισήγηση στο Δ.Σ αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την προμήθεια 
εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 
25.      Εισήγηση στο Δ.Σ αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη συντήρηση & επισκευή 
Η/Υ & Περιφερειακών. 
26.      'Εγκριση ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό. 



27.      Oλική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.  
28.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη μισθοδοσία υπαλλήλων της Δ/νσης 
Καθαριότητας. 
29.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αποζημίωση απαλλοτριωθέντων εκτάσεων. 
30.      Ψήφιση Όρων για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου στον Μέσα Καρτερό 
(ελαιόφυτο στο μετόχι Γρυλλιωνάκη), σε εκτέλεση της με αριθμ. 592/14 Α.Δ.Σ. 
Ηρακλείου.  

 
 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


