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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 
την προσεχή Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 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 διάθεσης πίστωσης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2015.
2.      Λήψη απόφασης για τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης της με αριθμ.705/2014 
απόφασης του Δ.Σ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
3.      Λήψη απόφασης για τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης της με αριθμ.705/2014 
απόφασης του Δ.Σ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας .
4.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης ( άρθρο 23 του Ν.2882/01- αρθρο 
72 του Ν3852/10) για ρυμοτομούμενο τμήμα (48,10 μ2) της ιδιοκτησίας με κωδ. αρ. 
κτημ. 093205 στο Ο.Τ. Γ1756 ,περιοχής < Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα 
> επί της οδ. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου.
5.       Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την χορήγηση πρωινού 
γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του φοιτούν 
σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.
6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την ανάθεση υπηρεσίας για τη 
«Δημιουργία Διαδικτυακής πύλης τουρισμού Δήμου Ηρακλείου» .
7.      Λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής του Φόρου Εισοδήματος έτους 2014.
8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας για την εκτύπωση



ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με την πολιτική προστασία.
9.      Επανάληψη του Διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων και 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του 
Προσώπων οικ. Έτους 2015.
10.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για αποδοχή χρηματοδότησης και 
εγγραφή νέου κωδικού «Προμήθεια υλικού για τον καθαρισμό δημοσίων κτιρίων από 
GRAFFITI στο Δήμο Ηρακλείου .
11.      Εισήγηση προς λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου για 
εξουσιοδότηση σε δικηγόρο του Δήμου για παράσταση σε συζήτηση για άσκηση 
αναίρεσης.
12.      Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών –εκροών καυσίμων κίνησης στο 
Δημοτικού Πρατήριο Καυσίμων του Δήμου μας και έγκριση των όρων όπως έχουν 
ελεγχθεί και θεωρηθεί από τον Μηχανολόγο Μηχανικό, κ.Κρουσταλάκη Παντελή.
13.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την προμήθεια αναλωσίμων 
υλικών για στειρώσεις αδέσποτων ζώων.
14.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης 
φωτοτυπικού μηχανήματος .
15.      Ολική και μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης .
16.      Έγκρισή διάθεσης πίστωσης και όρων του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμάτων 1.100 λίτρων» του τμήματος Μελετών &
Προγραμματισμού .
17.      Έγκρισή διάθεσης πίστωσης και όρων του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια σαρώθρου 2m3» του τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού .
18.      Έγκρισή διάθεσης πίστωσης και όρων για την διενέργεια της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων 10m3 και 6m3 » με Ανοικτό Διεθνή 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού .
19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων για την προμήθεια χημικού υλικού 
καθαρισμού επιφανειών .
20.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της 77/2015 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
21.      Γνωμοδότηση επί της με αριθμό πρωτ. 111097/20.8.2015 Ένσταση της 
εταιρείας ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ –ΑΕ που στρέφεται κατά του με αριθμό πρωτ. 
110580/19.8.2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών
διαγράμμισης οδών και κόμβων .
22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.603,00 € που αφορά τη 
χορήγηση Επιδόματος Μητρότητας καθώς και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1,29 € που
αφορά την προμήθεια ΔΙΑΣ».
23.      Έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
Υαλοπινάκων του έργου αυτεπιστασίας : «Συντήρηση σχολικών Κτιρίων Α/θμιας & 
Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου ».
24.      Έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
και τοποθέτηση δίφυλλων Υαλοστασίων Αλουμινίου και Διπλών Υαλοπινάκων του 
έργου αυτεπιστασίας : «Συντήρηση σχολικών Κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου ».
25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης τέλους υπαγωγής – ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ – 
στη ρύθμιση αυθαιρέτων με τον Ν.4178/2013 .
26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων για την προμήθεια φαξ και αναλογικού 
μετατροπέα για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου.
27.      Τροποποίηση – αντικατάσταση μελών ομάδας έργου αναδόχου για το έργο « 



Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της νέας Αλικαρνασσού».
28.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 377/2015 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 
29.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 231/2015 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
30.      ήψη απόφασης περί ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ κατά της με αριθμό 397/2015 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου .
31.      Γνωμοδότηση σχετικά με την αριθμό 1053/2014 Διαταγή Πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Ηρακλείου .
32.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης στον Κ.Α 10-6265.012 και τίτλο «Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Δημοτική Ενότητας Ηρακλείου 
(φωτοτυπικά, αριθμομηχανές επίπλων σκευών κλπ) » .
33.      Ολική και μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης.
34.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για τροποποίηση προγράμματος 
δράσης με εγγραφή νέου κωδικού «Ηλεκτροδότηση 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου».
35.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος με αλλαγή τίτλου για τον Κ.Α. 30-7323.621. 
36.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος με αλλαγή τίτλου για τον Κ.Α. 30-7323.618. 
37.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης νεάς δράσης του τμήματος οδοποιίας με τίτλο 
«Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου» .
38.      «Αποδοχή πρότασης του τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων προς απαλλαγή 
πληρωμής των οικείων για την παραμονή του νεκρού τους στο ταφοπέδιο τριετούς 
χρήσεως και τέταρτο έτος».
39.      «Αποδοχή πρότασης του τμήματος Δημ. Κοιμητηρίων για αναπροσαρμογή 
τελών χρήσης και παροχή υπηρεσιών αυτού».
40.      Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει απο την πάγια προκαταβολή της Τοπικής 
Κοινότητας Κερασίων της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής. 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής


