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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 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.      Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου 2016. 

2.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 

βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ. 

3.      Χορήγηση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ Πετροκεφάλου και της 2ης 

Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου. 

4.      ΄Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τ.Κ Σίβας της Δ.Ε Παλιανής. 

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

προκαταβολή της Τ.Κ Σταυρακίων της Δ.Ε Ηρακλείου. 

6.      ΄Έγκριση εκτέλεσης δαπάνης που έγινε με την πάγια προκαταβολή του Ταμία 

του Δήμου Ηρακλείου. 

7.      ΄Έγκριση εκτέλεσης δαπάνης που έγινε με την πάγια προκαταβολή του Ταμία 

του Δήμου Ηρακλείου. 

8.      ΄Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για 

την Πολιτική Προστασία. 

9.      ΄Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή πραγματογνώμονα. 

10.      ΄Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων πρόχειρου διαγωνισμού για τη 



επιλογή ορκωτού ελεγκτή λογιστή που θα διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο στο 

Δήμο Ηρακλείου για τα έτη 2010-2014. 

11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής καταβολής αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και επικειμένων στην οδό Ρωμανού της 

πόλεως Ηρακλείου, σύμφωνα με τις με αρ. 239/2015 και 305/2015 αποφάσεις του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

12.      ΄Έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στις κ.κ.Χριστίνα 

Σταυρουλάκη και Δέσποινα Σταυρουλάκη για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα και 

επικείμενα στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης της πόλεως Ηρακλείου, σύμφωνα με 

την με αρ. 352/2008 απόφαση του Εφετείου Κρήτης και την με αρ.182/2015 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

13.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών 

βιβλίων. 

14.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή ελεγκτών δόμησης. 

15.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντλίας μέτρησης λαδιού για 

την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. 

16.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων γεωργικών 

εργαλείων του Τμήματος Πρασίνου.  

17.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών 

(γλάστρες, λάστιχα, εδαφοβελτιωτικά, λιπάσματα και συναφή υλικά) του Τμήματος 

Πρασίνου. 

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων γεωργικών 

μηχανημάτων του Τμήματος Πρασίνου.  

19.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για 

την προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων, και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του 

Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων οικ.έτους 2015. 

20.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση των όρων δημοπράτησης για τη 

ΘΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

21.      Έγκριση διάθεση πίστωσης και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια 

μηχανήματος διαγράμμισης. 

22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής των 

τόκων του αλληλόχρεου λογαριασμού του Δήμου Ηρακλείου περιόδου β΄εξαμήνου 

2014 και περιόδου α΄ εξαμήνου 2015. 

23.      Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοτυπικών 

μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2015». 

24.      Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια Θερινών και 

Χειμερινών στολών της Δημοτικής Φιλαρμονικής». 

25.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για 

την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΔΗΜ ΔΙΑΜ 

ΠΑΛΙΑΝΗΣ». 

26.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΩΝ» του τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων. 

27.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

28.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

29.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

30.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

31.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Μελετών & Συντήρησης 



Πρασίνου 

32.      Παράταση για τακτοποίηση λογαριασμού υπολόγου ΔΕΔΔΗΕ. 

33.      Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις 

στεγαστικές ανάγκες (μεταστέγαση) του Νηπιαγωγείου Βασιλειών. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


