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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την προσεχή 

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 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.      Κατακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εκτυπώσεων και 

βιβλιοδετήσεων εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου» 

2.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικού ποσού για την εκτέλεση της εργασίας 

συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων του Δήμου, λόγω της αλλαγής Φ.Π.Α 

3.      Επαναδημοπράτηση αγροτικού ακινήτου (Μετόχι Γρυλλιωνάκη) στο Μέσα Καρτερό 

4.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δράση του Τμήματος Οδοποιίας 

5.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης 

6.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την προμήθεια 

στολών των συνεργείων Καθαριότητας 

7.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.387/2015 απόφασης του Γ΄Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

8.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για συνεχιζόμενη δράση του Τμήματος Πολεοδομικών 

Μελετών 

9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μουσικών κρουστών οργάνων 

10.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων 

και αξεσουάρ μουσικών οργάνων 

11.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δράση του Τμήματος Οδοποιίας (προμήθεια και 

τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας) 

12.      Ανάκληση της αριθ.539/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 



έκδοση της Β.Δ.Β με τίτλο «Ημερόλογιο 2017», λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου περί 

προμηθειών 

13.      Ανάκληση της αριθ.486/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Β.Δ.Β, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου περί 

προμηθειών. Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης 

14.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή 

15.      Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού ο οποίος απέβη άγονος, για την προμήθεια ενός 

γερανοφόρου φορτηγού 2,5 – 3 τόνων μικτού φορτίου λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου 

περί προμηθειών 

16.      Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αυγενικής της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής 

17.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα Νομικών Συμβούλων μηνός Οκτωβρίου 

18.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 για την 

ολοκλήρωση της «Προμήθειας Επίπλων και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου 

«Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο 

Ηράκλειο» 

19.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 για την 

επικαιροποίηση της μελέτης και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΜΠΟ – ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 

ΚΑΙ ΟΡΕΚΙΟΝΕ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ (ΟΔΟΣ Δ. ΜΠΟΦΟΡ)» σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις 

20.      Ανάκληση της υπ΄αριθ.521/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού όρων και μελέτης παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και 

ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου 

21.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ 

΄Ανω Ασιτών 

22.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ 

Σταυρακίων 

23.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση ζημιάς σύνδεσης οπτικών ινών μεταξύ 

των κτιρίων Αχτάρικα και Ανδρόγεω 

24.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης 

25.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις 

υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου 

26.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο : Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου 

27.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την κατασκευή 

μεταλλικής καμπίνας κάδων 

28.       Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την συντήρηση 

οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 


