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Ηράκλειο : 07/07/2016  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:30 μ.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 μεταφορά των τμημάτων και υπηρεσιών της 

“Βικελαίας Βιβλιοθήκης” στο νέο ανακαινισμένο κτίριο Αχτάρικα που βρίσκεται στην 

Πλατεία Λιονταριών - εξέταση ένστασης. 

2.      Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου “Επισκευή φθορών 

οδοστρωμάτων δήμου Ηρακλείου”. 

3.      'Εγκριση Πρακτικών και Ανακήρυξη Μειοδότη, του πρόχειρου διαγωνισμού για 

την “Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου”. 

4.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2016 για εκτέλεση της δράσης με τίτλο: “Προμήθεια τεσσάρων (4) λυόμενων 

αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου”, λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 

24%. 

5.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού εξόδων 

τρέχοντος οικονομικού έτους 2016, λόγω της αλλαγής ΦΠΑ 24%. 

6.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 

2016 για τη δαπάνη επισκευής τοπογραφικών οργάνων. 

7.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού εξόδων για τη σύναψη σύμβασης με το ΤΕΙ Κρήτης για 

την «Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη Διακριτής Ταυτότητας Προορισμού 



(Destination Identity) για το Δήμο Ηρακλείου. 

8.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αποδοχής χρηματοδότησης και αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού 2016 για την πράξη: “Ανέγερση 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

Δήμου Ηρακλείου επί της Οδού Μελιδωνίου”. 

9.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 

2016 για την “Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας”. 

10.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου 

Ηρακλείου για την “προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το δημοτικό 

Πρατήριο Καυσίμων”.  

11.      Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Αυτοτελούς Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας. 

12.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος 

έτους 2016 με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ 2016”. 

13.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος 

οικονομικού έτους 2016 με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ. 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ”. 

14.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής της δικαστικής 

επιμελήτριας Καλλιόπης Κούρτογλου – Σαρακινού. 

15.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την Ανάθεση Συμβούλου Υποστήριξης για την 

υλοποίηση του Τ.Σ.Δ.Α. του Δήμου Ηρακλείου. 

16.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30-7413.268 με τίτλο 

“Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Μπετεινάκη Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού. 

17.      Άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως της υπ΄αριθμ. 144/2016 πράξη του VII 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ελεγκτικού Συνεδρίου . 

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη “Αμοιβές μεταφραστών για τις 

εκδόσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης”. 

19.      Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον καθορισμό 

τιμής μονάδος μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, προς αποζημίωση 

ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου στο Ο.Τ. 1386 της πολεοδομικής ενότητας 

“Ατσαλένιο”, προκειμένου να διανοιχτεί ο δρόμος μεταξύ των Ο.Τ. 1386-1387. 

20.      Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης. 

21.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: “Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία – 

Ανακατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής Εκκλησίας Προφήτη Ηλία. 

22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια – τοποθέτηση Βιομηχανικού 

δαπέδου για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Δημοτικού Πρατηρίου 

Καυσίμων. 

23.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ψήφιση όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για 

την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης Τμήματος Μελετών & Συντήρησης 

Πρασίνου. 

24.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων Οφειλών στο ΙΚΑ 

Ηρακλείου. 

25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό της 

Βικελαίας Δημοτικής Πινακοθήκης. 

26.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη “Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων” . 

27.      Έγκριση όρων και μελέτης διαγωνισμού για την προμήθεια δύο εκσκαφέων 

φορτωτών – έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

28.      ΄Εγκριση όρων και μελέτης διαγωνισμού για την προμήθεια μικρού γερανοφόρου 

φορτηγού 2,5-3 τόνων μικτού φορτίου-έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

29.      Έγκριση όρων και μελέτης διαγωνισμού για την Προμήθεια σαρώθρου 2m3 - 

έγκριση διάθεσης πίστωσης.  

30.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επισκευή εκτυπωτή της Βικελαίας 



Βιβλιοθήκης. 

31.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αναβάθμιση εφαρμογής FESPA της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

32.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες αναβάθμισης, μετάπτωσης και νέων 

υπηρεσιών της κεντρικής υποδομής Openstack του Δήμου Ηρακλείου. 

33.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για αποκατάσταση ζημιάς σύνδεσης στη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης 

34.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κρανών δικυκλιστών της 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

35.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στους: 1) Δέσποινα συζ. 

Άγγελου Μαστοράκη το γένος Γεωργίου Λυρώνη, 2) Ιωάννη Μαστοράκη του Άγγελου, 

3) Μαρία Μαστοράκη του Άγγελου, 4) Μιχαήλ Λυρώνη του Γεωργίου, 5) Αικατερίνη 

χήρα Ιωάννη Λυρώνη το γένος Φανουρίου Κομποράκη και 6) Γεώργιο Λυρώνη του 

Ιωάννη, σύμφωνα με την με αριθμό 39/2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης, για ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα επί των οδών Μονής 

Επανωσήφη, Πανδώρας και ΑΧΕΠΑ στην περιοχή της Κηπούπολης της πόλεως 

Ηρακλείου. 

36.      Aκύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 

λίτρων.  

37.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επέκταση του συστήματος συναγερμού της 

Βικελαίας Βιβλιοθήκης.  

38.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο :Λειτουργία Δομών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου.  

39.      ΄Εγκριση όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) 

απορριμματοφόρων 16 κυβικών, δύο (2) απορριμματοφόρων 6 m3 και ενός 

απορριμματοφόρου μέχρι 10 m3 –έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

40.      ΄Εγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού 

για τις ανάγκες αναβάθμισης του Ασύρματου Δικτύου (free Wi-F) Δήμου Ηρακλείου –

έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

41.      ΄Εγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για το 

τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου–έγκριση διάθεσης πίστωσης.  

42.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για μετατόπιση δικτύου και Καφάο ΟΤΕ.  

43.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Τμήματος Προϋπολογισμού.  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


