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Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου 
την προσεχή Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 12:00 προκειµένου 
να συζητήσουµε και να πάρουµε αποφάσεις για τα θέµατα που 
αναγράφονται παρακάτω.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ :  
1.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 
προκαταβολή τη Τοπικής Κοινότητας Πυργούς ∆ήµου Ηρακλείου. 
2.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης καταβολής αποζηµίωσης στην κ.Άννα Πετράκη 
του Ιωαν.χήρα Αντ. Βερίγου για ρυµοτοµούµενο τµήµα ακινήτου της στο Ο.Τ.701, 
στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα» του δήµου Ηρκλείου, 
µετά την µε αρ.924/10-12-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3.      Προµήθεια τριών Συστηµάτων Αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για τις 
ανάγκες του ενεργού εξοπλισµού και της IP Τηλεφωνίας του ∆ήµου Ηρακλείου στα 
κτίρια Λότζια, Μηχανοστασίου (Μάντρας) και Πρώην ∆ηµαρχείου Νέας 
Αλικαρνασσού του ∆ήµου Ηρακλείου. 
4.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών του Τµήµατος Εκκαθάρισης ∆απανών. 
5.      Λήψη απόφασης για µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ. 852/2015 
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 
6.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ. 1096/2015 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 
7.       Ψήφιση διάθεσης πίστωσης και όρων για την προµήθεια βιοθρυµµατιστών του 



Τµήµατος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου. 
8.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έγιναν µε την πάγια προκαταβολή 
του Ταµία του ∆ήµου Ηρακλείου. 
9.      Έγκριση αποδοχής δωρεάς από το Σύνδεσµο Τουριστικών & Ταξιδιωτικών 
Γραφείων Κρήτης 
10.      Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης. 
11.      Eξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την προµήθεια θραυστού υλικού λατοµείου 
3Α, προµήθεια σκύρου οδοστρωσίας και προµήθεια ψηφίδας 8mm. 
12.      ́Εγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου προµήθεια και 
τοποθέτηση µπαρών ασφαλείας. 
13.      Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου Αποκαταστάσεις 
διανοίξεων στις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Ηρακλείου. 
14.      Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος και 
προϋπολογισµού έτους 2015 εγγράφοντας ένα νέο έργο µε τίτλο Κατασκευή τοιχίου 
στη ∆.Ε Τεµένους στον Προφήτη Ηλία. 
15.      Κατακύρωση της µελέτης µε τίτλο : Τροποποίηση περιβαλλοντικής µελέτης 
Οδοποίας. 
16.       Κατακύρωση της µελέτης µε τίτλο : Τροποποίηση υφιστάµενης µελέτης 
Οδοποίας. 
17.      Κατακύρωση της µελέτης µε τίτλο : Μελέτη αποχέτευσης οµβρίων της 
δηµοτικής οδού από την Επαρχιακή οδό Ν27 Ηρακλείου – Προφήτη Ηλία έως 
Φοινικιά. 
18.      Κατακύρωση της µελέτης µε τίτλο : Προµήθεια υαλοπινάκων για το έργο 
αυτεπιστασίας «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης » 
19.      Κατακύρωση της µελέτης µε τίτλο : Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλων 
υαλοστασίων αλουµινίου και διπλών υαλοπινάκων για το έργο αυτεπιστασίας 
«Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης » 

 
 

Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής 
 


