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ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 18 Νοεμβρίου 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.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την 

δαπάνη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού. 

2.      Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθ.201/2014 αποφάσεως 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

3.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή τίτλου σε Κ.Α εσόδων του 

προϋπολογισμού. 

4.      'Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής 

προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση με θέμα : “Ανάπτυξη Εφαρμογών με Ανοικτά 

Δεδομένα και RESTful APIS : η υπηρεσία OpenDataCloud”, στον κόμβο καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας – InnovAthens του Δήμου Αθηναίων. 

5.      'Εγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ Βουτών. 

6.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δημοσιογράφου με αντικείμενο τη 

σύνταξη του ενημερωτικού αποδελτίωσης του ημερήσιου τύπου και των λοιπών εντύπων 

του Δήμου Ηρακλείου. 

7.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τέλους απογραφής, ταξινόμησης και 

χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργου και αντικατάστασης 

πινακίδων απορριμματοφόρου. 

8.      Oλική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.  

9.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εγγραφή νέου κωδικού στον 



προϋπολογισμό του Δήμου με τίτλο: « Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και 

Συνδέσμου -Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών και 

Τεμένους, για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών της 

Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου και τη μεταφορά τους στο Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στη Νέα Αλικαρνασσό». 

10.      Aνατροπή Π.Α.Υ, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για νέες δράσεις του Τμήματος 

Οδοποιίας. 

11.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 569 / 2014 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

12.      Κατακύρωση του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

εξοπλισμού του ΙΒ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ηρακλείου. 

13.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.  

14.      'Εκριση διάθεσης πίστωσης για επέκταση δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό 

Γεωργίου Καραϊσκάκη από ΔΕΗ και ορισμός υπολόγου. 

15.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη συντηρήσεων - ρυθμίσεων των 

Τηλεφωνικών Κέντρων του Δήμου Ηρακλείου. 

16.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

δομημένης καλωδίωσης τηλεπικοινωνιακού υλικού και επέκτασης WiFi Δήμου 

Ηρακλείου. 

17.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης της 

υπαλλήλου Δρόσου Ζαχαρένιας για τη συμμετοχή της σε Ημερίδα Ενημέρωσης του 

Προγράμματος URBACT III, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 

2014. 

18.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για τη 

δαπάνη συντήρησης Δημοτικών Σχολείων στην περιοχή Τάλως. 

19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ Κυπαρίσσου.  

20.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις 

υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2014. 

21.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη λογιστική τακτοποίηση οφειλών εργοδοτικών 

εισφορών στο ΙΚΑ του Δημοτικού Ωδείου Νέας Αλικαρνασσού. 

22.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τόκων για την α΄ δόση δανείου της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων. 

23.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη μετακίνησης μηνός Δεκεμβρίου των 

Νομικών Συμβούλων του Δήμου. 

24.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φυσικοθεραπευτικών οργάνων για 

τα Τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Δ/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

25.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση για 

υπόλογους-καταχωρητές οφειλών στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

26.      Λήψη απόφασης για άσκηση Πρόσθετης Παρέμβασης υπέρ: 1)Της εταιρίας με 

την επωνυμία “Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ” 

2)Της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου Ηρακλείου με την επωνυμία 

“ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ”. 

27.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για δαπάνες 

μισθοδοσίας.  

28.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την 

κάλυψη της εισφοράς του Δήμου υπέρ του Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δ.Ν 



Καζαντζάκη, Αρχανών και Τεμένους, Δ.Ε Τεμένους.  

29.      'Ασκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθ.1072/1066/2014 διαταγής πληρωμής του 

Μ.Π.Η  

30.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.3386/ 2014 

αποφάσεως του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

31.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.3387/2014 

αποφάσεως του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


