
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 15/7/2011 

ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ. 83584  
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ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:30 προκειμένου να 

συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που 

αναγράφονται παρακάτω.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β' 

τρίμηνο του 2016 

2.      Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου: 

«Υπογείωση Δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα 

Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού 

3.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: 

“Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ. Ικάρου” με την 

διαδικασία του άρθρου 10 παρ 2στ του Ν.3316/2005 

4.      Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 

“προμήθεια του μικρού πυροσβεστικού οχήματος για πυροπροστασία”- εξέταση 

ένστασης της εταιρείας ΒΕΝΕΡΗΣ ΑΕ  

5.      Εισήγηση για την λήψη απόφασης για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της 

με αρ. 276/2015 αποφάσεως του 3μελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης 

6.      Εισήγηση για νέα ΠΑΥ λόγω αλλαγής ΦΠΑ σε 24% 

7.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια Εκτυπώσεων – Βιβλιοδετήσεων εντύπων και βιβλίων του Δήμου 

 



Ηρακλείου. 

8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την βελτίωση – 

επισκευή και συντήρηση του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου Αυτεπιστασίας με τίτλο: «Συντήρηση 

Δημοτικών Κοιμητηρίων» του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων του 

Δήμου Ηρακλείου 

10.      Εξουσιοδότηση του Νομικού Τμήματος για οφειλές μισθωμάτων 

εκμισθωμάτων Δημοτικών ακινήτων 

11.      Καταβολή αποζημίωσης δικαστικής δαπάνης σύμφωνα με την 447/2014 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μετά από την 2181/12-1-2016 

αίτηση της δικηγόρου κ. Στέλλας Νησιώτη 

12.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη δημοσίευσης των αριθμ. 489 & 

504/2016 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

13.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης αμοιβής δικαστικού επιμελητή 

14.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων της διακήρυξης για την έκδοση με 

τίτλο: ¨Ημερολόγιο 2017” 

15.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετατόπιση υπογείου δικτύου ΟΤΕ 

16.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για το έργο 

“Συντήρηση παραλιακού μετώπου” 

17.      Αποδοχή Δωρεάς Ομάδας Κινητών Πραγμάτων ιδιοκτησίας Δημητρίου 

Κιτσίκη του Νικολάου , με σκοπό τη σύσταση ιδρύματος 

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

στο Δήμο Ηρακλείου» 

19.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση τμήματος Κ.Φ 

333 Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Παπα-Πέτρου Γαβαλά 

20.      Ανάκληση της 206/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και 

επεξήγηση για την εισφορά σε χρήμα που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στην 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Γεώργιος Ν. Φραγκίστας Εισαγωγαί – 

Εξαγωγαί Α.Ε. για ρυμοτομούμενο ακίνητο της στο Κ.Φ. 2383 της πολεοδομικής 

ενότητας “Θέρισσος – Δειλινά – Κορώνι – Μασταμπάς” 

21.      ΄Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ για την έκδοση 

άδειας λειτουργίας Δημοτικού πρατήριου υγρών καυσίμων κίνησης 

22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων Νομικού 

Συμβούλου 

23.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου 

ανυψωτικού μηχανήματος 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
 

  

  

 

 

 

 


