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έκδ.1.αν αθ.3ημ/ν ια έγκρ. 15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦ ΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΚΟΥΝΑΛΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Αριθμ.πρωτ. 89053

Ηράκλειο : 08/07/2015

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου
την προσεχή Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 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. Εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας για εξουσιοδότηση προς την
Νομική Υπηρεσία για κατάθεση αγωγής λόγω οφειλές μισθωμάτων.
2. Τροποποίηση της με αριθμό 423/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού και της μελέτης για την Προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Ηρακλείου.
3.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης της δαπάνης για την πληρωμή της ετήσιας
συνδρομής στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Luden.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της προμήθειας του Ελληνικού
Δημοσίου για την παροχή εγγύησης σε δάνειο.
5.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή
του Ταμία του Δήμου Ηρακλείου.
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή της
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σύλλα.
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή της
Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών.
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν με την πάγια προκαταβολή της
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Τοπικής Κοινότητας Βουτών.
9. Έγκριση διάθεση πίστωσης, της προμήθειας υλικών και μικρο-εργαλείων για τη
συντήρηση πινακίδων (σήμανσης και ονοματοθεσίας) του τμήματος Κυκλοφορίας και
Συγκοινωνιών.
10. Έγκριση διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Επικαιροποίηση της
κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ.Ικάρου του τμήματος Κυκλοφορίας και
Συγκοινωνιών.
11. Έγκριση διάθεση πίστωσης για την δαπάνη μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων & Μελετών.
12.
Έγκριση διάθεση πίστωσης για την δαπάνη συντήρησης πυρασφάλειας του
Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων.
13.
Έγκριση διάθεση πίστωσης για την δαπάνη “Μετατοπίσεις – Παραλλαγές
δικτύων ΔΕΗ” του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης.
14. . Εισήγηση για επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο :«Προμήθεια
ενός οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την πολιτική προστασία των δημοτών του
Δήμου Ηρακλείου».
15. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την
έκδοση βιβλίων της Β.Δ.Β.
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή του Νομικού
Τμήματος.
17.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μηνός Σεπτεμβρίου των
Νομικών Συμβούλων του Δήμου.
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη δημοσίευσης απόφασης δημάρχου.
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασιών για την επισκευή
φωτοτυπικών μηχανημάτων – πολυμηχανημάτων κλπ, του Τμήματος Πληροφορικής.
20. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ.95/2015
αποφάσεως του 3μελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
21. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προϋπολογισμού του
Τμήματος Προϋπολογισμού.
22. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προϋπολογισμού του
Τμήματος Προϋπολογισμού.
23. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την Προμήθεια
πεντακοσίων ογδόντα (580) μαρμάρινων επιγραφών, για τις ανάγκες του Νέου
Κοιμητηρίου Ηρακλείου.
24. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την Προμήθεια
μεταλλικών κιβωτίων για οστεοφύλαξη (420) μονά - (210) διπλά & (568) μεταλλικών
σταυρών για τάφους τριετούς χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
25. Έγκριση διάθεση πίστωσης, των όρων δημοπράτησης και των τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών του τμήματος
Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών.
26.
Έγκριση διάθεση πίστωσης, των όρων πρόχειρου διαγωνισμού, για την
προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών
καυσίμων κίνησης στο Δημοτικό Πρατήριο Καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου.
27. Τροποποίηση της με αριθμό 396/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα “Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων των
υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου - επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια
κλιματιστικό δαπέδου με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ”
28. Ενημέρωση για την προσφυγή της εταιρίας Δ.Δημητρακόπουλος ΑΕ κατά της
401/2015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο
Προμήθεια καυσίμων κίνησης θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Ηρακλείου και των
Νομικών του προσώπων για το έτος 2015.
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29. Ενημέρωση για την προδικαστική προσφυγή της εταιρίας LATECNICA κατά της
412/2015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση πρακτικού
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού
Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την διενέργεια 2ου Επαναληπτικού Ανοικτού
Διαγωνισμού για την προμήθεια Βιβλιοστασιών – Επίπλων Βικελαίας Δημοτικής
Βιβλιοθήκης .

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
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