
 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -

ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 

15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ. 68081  
 

 

Ηράκλειο : 28/05/2015  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 02 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00μ.μ 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 ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

λογισμικού – Υπόλοιπο Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο 

“Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων 'Ενταξης του Δήμου 

Ηρακλείου”.  

2.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

του Δήμου Ηρακλείου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο : Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και 

μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου. 

3.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εργασία με τίτλο Συντήρηση-Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρμογής Μελετών - 'Εργων Υπηρεσιών - Προμηθειών. 

4.      Κατακύρωση διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου της 

Δ/νσης Πολεοδομίας. 

5.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης οδών. 

6.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και τη δαπάνη 



υδροδότησης του Κυνοκομείου Δήμου Ηρακλείου. 

7.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή του 

Ταμία του Δήμου Ηρακλείου.  

8.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή της 

Δ.Κ Βασιλειών. 

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

Βουτών. 

10.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση 

φωτοτυπιών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. 

11.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την Xρηματοδότηση της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου από το Δήμο Ηρακλείου. 

12.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών 

Αποθήκης και Τροχονομικών παραβάσεων. 

13.      Προσφυγή ή μη στην Επιτροπή του 'Αρθρου 152 του Ν.3463/2006, κατά της 

αριθ.5741/15-5-2015 απόφασης του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία 

ακυρώνεται η αριθ.110/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

14.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Δαφνών Δήμου Ηρακλείου. 

15.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015 για το έργο με τίτλο: << Συντήρηση κτιρίου στον οικισμό του Αγίου 

Μύρωνα>>. 

16.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης Η/Υ (σχετ.η 

αριθ.296/2015 απόφαση του Δ.Σ) 

17.      Αποδοχή δωρεάς παπουτσιών για 653 παιδιά άπορων οικογενειών από την 'Ενωση 

“Μαζί για το Παιδί”. 

18.      'Ασκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.25/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ηρακλείου. 

19.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μηνός Ιουνίου των Νομικών 

Συμβούλων του Δήμου. 

20.      Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.  

21.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης ακινήτου από εφαρμογή του σχεδίου 

πόλεως μετά από νέα αίτηση των δικαιούχων ιδιοκτητών Γεωργίου Μαθιουδάκη κλπ. 

22.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 701/2014 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

23.      Aπαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων οικονομικού έτους 2011. 

24.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 

για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ι.Τ.Ε. για την 

εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» . 

25.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 

και τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ LOGGIA και ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ». 

26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας μαρμάρινων επιγραφών τάφων τριετούς χρήσεως. 

27.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας μεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς χρήσεως και 

μεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου. 

28.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης της αριθ.338/2015 

κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ημερήσιο τοπικό τύπο. 



29.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος Θ-5 στη Νέα 

Δημοτική Λαχαναγορά. 

30.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος Γ-7 στη Νέα 

Δημοτική Λαχαναγορά. 

31.       Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος Γ-13 στη Νέα 

Δημοτική Λαχαναγορά. 

32.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευση σε εφημερίδες 

πρόσκλησης για την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης “Αναθεώρησης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας” Ηρακλείου. 

33.      'Εγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την έκδοση βιβλίων της Β.Δ.Β. 

34.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη προμήθειας φιαλών υγραερίου για τις 

ανάγκες των μελών των δέκα Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων.  

35.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικές δαπάνες του Τμήματος Εκκαθάρισης 

Δαπανών.  

36.       'Εγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικών 

μηχανημάτων-έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση της προκήρυξης . 

37.       'Εγκριση όρων διαγωνισμού - έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια 

οχήματος που θα φέρει σύστημα πυρόσβεσης για την Πολιτική Προστασία. 

38.      Επικύρωση του με αριθ.πρωτ.65695/25-5-2015 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για το έργο : «e-Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας». 

39.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για 

δεσμευμένο τμήμα (840,90μ2) της ιδιοκτησίας με κωδ.αρ.κτημ.041324 στα Κ.Φ. 168 

(Γ2144) (Χώρος Δημοτικού Σχολείου ) και Κ.Φ. 170 (Γ2145) (Χώρος Νηπιαγωγείου) 

περιοχή «Θέρισσος – Δειλινά – Κορώνη – Μασταμπάς». 

40.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων των 

υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. 

41.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων των 

υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. 

42.      'Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για το έργο αυτεπιστασίας 

του Τμήματος Οδοποιίας με τίτλο «Διανοίξεις – αποκαταστάσεις δρόμων με 

αυτεπιστασία)». 

43.      'Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για το έργο αυτεπιστασίας 

με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων (με αυτεπιστασία)». 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

 


