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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 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.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της προμήθειας του Ελλ. 

Δημοσίου για την παροχή εγγύησης σε δάνειο. 

2.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την προμήθεια μικρού 

γερανοφόρου φορτηγού 2,5-3 τόνων μικτού φορτίου – ΄Εγκριση ανάθεσης με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

3.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: 'Διαμόρφωση πλατείας Ατσαλένιου'. 

4.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης διαφόρων προμηθειών του Τμήματος Συντήρησης 

Κοινοχρήστων Χώρων. 

5.      Ανάκληση των με αρ.548/2016 και 611/2016 αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής και έγκριση εκ νέου διενέργειας των όρων του διαγωνισμού, της μελέτης 

και της διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού 

μηχανήματος. 

6.      Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης κατά άρθρο 294 Κ.Πολ.Δ. 

7.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χορήγηση Επιδόματος Μητρότητας. 

8.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν. 2882/01 – 

άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 99,40 

μ2 στο Ο.Τ. 2282Α της περιοχής “Θέρισσος – Δειλινά – Κορώνη” του Δήμου 

Ηρακλείου για την διάνοιξη παρόχθιου δρόμου του ποταμού Γιόφυρου. 

9.      Συμβιβαστικοί προσδιορισμοί αποζημιώσεων για ρυμοτομούμενα τμήματα 

ακινήτων (συν.10 εισηγήσεις) 

10.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού για το έργο με τίτλο: “Ανέγερση 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου 



στις οδούς Λασαίας & Αυλώνος (Θέρισσος)”. 

11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

“Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά και μετατροπή 

του σε κατάστημα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων”. 

12.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας 

Αθανασίας Παναγούλα Κοπανιτσάνου. 

13.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο 

των αριθμ. 766 και 767/2016 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

14.      Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του 

έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Αγίου Μύρωνα”. 

15.      Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016, για το έργο: “Περίφραξη δημοτικών 

ακινήτων”. 

16.      Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 , για την ένταξη ενός νέου έργου με 

τίτλο: “Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου”.  

17.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εγκατάσταση συστήματος ενιαίας 

πρόσβασης χρηστών στο Δήμο Ηρακλείου.  

18.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο : Mελέτη 

αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου Δ.Σ 

Ηρακλείου. 

19.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την 

ενίσχυση του ΚΑ για τις δικαστικές δαπάνες.  

20.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Τμήματος Προϋπολογισμού. 

21.      Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.  

22.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ ΑΕ.  

23.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το 

έργο με τίτλο “Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean PUblic buiLdings” - IMPULSE, στα πλαίσια του Διακρατικού 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG – MED. 

24.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το 

έργο με τίτλο «City to city for building our Europe», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Europe for Citizens 2014 – 2020. 

25.      ΄Εγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μοχιανάκη Κων/νου στις Βρυξέλλες. 

26.      Τροποποίηση της αρ.660/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της 

αρ.776/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


