έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ.
15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αριθμ.πρωτ. 187775
Ηράκλειο : 18/12/2014

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την
προσεχή Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 προκειμένου να
συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται
παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ :
1. Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια – εγκατάσταση δεξαμενής καυσίμων
(πετρελαίου) για το πρατήριο καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την
καταβολή τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου των υπηρεσιών
καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού.
3. Eπικύρωση πρακτικών άγονων δημοπρασιών που αφορούν τη μίσθωση ακινήτου
για τη συμπληρωματική στέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
4. Eπικύρωση πρακτικών άγονων δημοπρασιών που αφορούν τη μίσθωση ακινήτου
για τη μεταστέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
5. Eπικύρωση πρακτικών άγονων δημοπρασιών που αφορούν τη μίσθωση ακινήτου
για τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
6. Eπικύρωση πρακτικών άγονων δημοπρασιών που αφορούν τη μίσθωση ακινήτου
για τη μεταστέγαση του 26ου και του 35ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
7. Επικύρωση πρακτικού άγονου διαγωνισμού του έργου : e-Εναλλακτικές όψεις της

ενδοχώρας, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης : Προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης
LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ) : Aναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμη
Εταιρία ΟΤΑ.
8. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή
και συντήρηση κάδων απορριμμάτων.
9. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας αισθητικής και
γραφιστικής επεξεργασίας στη νέα δικτυακή πύλη www.heraklionsmartcity.gr.
10. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια
προκαταβολή της Τ.Κ Κάτω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου.
11. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια
προκαταβολή της Τ.Κ 'Ανω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου.
12. Επανάληψη διαγωνισμού επιλογής Κτηνιάτρου λόγω αγόνου με τροποποίηση των
όρων του.
13. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της προμήθειας του Ελληνικού
Δημοσίου για την παροχή εγγύησης σε δάνειο.
14. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη λογιστική τακτοποίηση κατασχεθέντος ποσού.
15. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Εισφορά στον Σύνδεσμο Διαχείρισης
Περιβάλλοντος Δ.Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών και Τεμένους, Δ.Ε. Τεμένους».
16. Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων
1100 λίτρων.
17. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης στον ημερήσιο τοπικό
τύπο της χρηματοδότησης των Κ.Χ. 1888 στην περιοχή «Μεσαμπελιές» και Κ.Χ. 1214
στην περιοχή «Θέρισσος – Δειλινά – Κορώνι – Μασταμπάς» από το Πράσινο Ταμείο.
18. Απαλλαγή υπολόγου Αρχαύλη Εμμανουήλ για την πληρωμή της επεκτάσεως
φωτισμού στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη περιοχή Πατελών.
19. 'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση του Λιόντα Δημητρίου του
Γεωργίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου του στο Ο.Τ. 297 π.ε ¨Άγιος Ιωάννης –
Μεσαμπελιές - Φορτέτσα.
20. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
ενίσχυσης Κ.Α. για το έργο : Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα όρια του παλαιού Δήμου
Ηρακλείου».
21. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
ενίσχυσης Κ.Α. για το έργο : Φρεζάρισμα δρόμων Ηρακλείου και τοπικών
διαμερισμάτων.
22. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
ενίσχυσης Κ.Α. για το έργο : Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάλειψης ή
συγκολλητικής.
23. Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.
24. Λήψη απόφασης για Προσεπίκληση - Ανακοίνωση δίκης προς την Μονομετοχική
Ανώνυμη Εταιρία του Δήμου Ηρακλείου με την επωνυμία “ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ”.
25. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη 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”.
26.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση των όρων δημοπράτησης του ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου
Ηρακλείου Κρήτης» υποέργο 2 της πράξης με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”», για το οικονομικό έτος 2014.

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση των όρων δημοπράτησης του ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας
σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου
Ηρακλείου Κρήτης» υποέργο 3 της πράξης με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”», για το οικονομικό έτος 2014.
28. Απαλλαγή υπολόγου για την υλοποίηση του έργου : Υπογειοποίηση δικτύων της
ΔΕΗ στις οδούς Σταδίου, Ηρακλείτου, Ηροδότου και Δημοκρατίας της ΠΕ17 της
περιοχής Θαλασσινών της Νέας Αλικαρνασσού, της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
29. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία
“Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ” με το διακριτικό τίτλο “ΘΕΣΙΣ”, κατά
της αριθ.790/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
30. Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την
πληρωμή Κτηνιάτρου του Δημοτικού Κυνοκομείου.
31. Aποδοχή αιτημάτων οφειλετών του Δήμου για υπαγωγή στη ρύθμιση του
Ν.4304/2014.
32. Aποδοχή δωρεάς εμβολίων από τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
προς το Δήμο Ηρακλείου.
33. Aποδοχή δωρεάς αντιβιοτικών από την εταιρία Abbot Laboratories (EΛΛAΣ)
ΑΒΕΕ προς το Δήμο Ηρακλείου.
34. 'Εγκριση συγκρότησης τακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ και Π.Δ
28/80.

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

