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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αριθμ.πρωτ. 79789
Ηράκλειο : 07/07/2017

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την
προσεχή Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 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.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης των τριών
θεάτρων Κάτω Ασιτών - Συλλάμου και Αγίου Σύλλα με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
2.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και
Συντήρηση Δημοτικών & σχολικών κτιρίων.
3.
Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 358/2017 αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
4.
‘Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών
συμβούλου για ΣΔΑΕ».
5.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την “Ανακατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή
των οδών Ικάρου και Κανάρη” του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου.
6.
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή της Τοπικής
Κοινότητας Κερασίων της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής.
7.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους Δήμου Ηρακλείου.
8.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης αντικατάστασης τροφοδοτικού εξεταστικού προβολέα
δημοτικού κυνοκομείου (switching με board led).
9.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για oδοιπορικά έξοδα Νομικών Συμβούλων.
10.
Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.
11.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης με τίτλο «Έργο Αντιδιαβρωτικής Προστασίας του
Κόλπου Δερματά».12.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης

Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης.
13.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευή
φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».
14.
Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την
Διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων του Δήμου και κατηγοριοποίηση σε
αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες ».
15.
Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια χρωμάτων, ξυλείας,
καθισμάτων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών για το έργο αυτεπιστασίας: “Συντήρηση
Δημοτικών Θεάτρων (Ν)”.
16.
Επικύρωση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Μεταφορά –
Μετεγκατάσταση του φυσικού Αρχείου φακέλων και οικονομικών αδειών της Δ/νσης
Πολεοδομίας.
17.
΄Εγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο μοτοποδηλάτων
(μηχανών) για τη Δημοτική Αστυνομία.
18.
΄Εγκριση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός
καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.
19.
΄Εγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών
ρουχισμού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
20.
Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού
προμήθειας οικοδομικών υλικών για το έργο αυτεπιστασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
21.
Έγκριση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (χαλί στη
Βασιλική Αγίου Μάρκου).
22.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας μηνός Αυγούστου.
23.
Κατακύρωση Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
του Δήμου και των Νομικών προσώπων του.
24.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας
του έργου με τίτλο : « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΟΥ & ΚΑΝΑΡΗ».
25.
Επικύρωση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης προσφορών της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας
και εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω.
26.
Τροποποίηση των με αρθμ.905/2016 και 319/2017 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής αναφορικά με το σκέλος (Γ) που αφορά την έγκριση των όρων του
Ηλεκτρονικού Δημόσιου διαγωνισμού για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και την επανάληψή του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους που ψηφίσθηκαν
με την αριθ.905/2016 απόφασή της και έγκριση των όρων της νέας Διακήρυξης.
27.
Κατακύρωση του έργου : «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ.
Καλοκαιρινού».
28.
Έγκριση εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης για το έργο : Ολοκλήρωση εργασιών για
την σύνδεση του ανοιχτού πολιτιστικού κέντρου Αγίου Σύλλα με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ.
29.
Έγκριση εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης για το έργο : Ολοκλήρωση εργασιών για
την σύνδεση του ανοιχτού Θεάτρου Κάτω Ασιτών με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
30.
Έγκριση εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης για το έργο : Ολοκλήρωση εργασιών για
την σύνδεση του ανοιχτού πολιτιστικού κέντρου Συλλάμου με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ
31.
Καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Σταύρου
Καρανικόλα του Μιχ., εμβαδού 20,12 μ2, στα Ο.Τ 7 – Κ.Χ 8 της περιοχής «ΠόροςΠατέλες-Μπεντεβή-Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμων και Κ.
Χ (πράσινο).
32.
Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας εξ’ αδιαθέτου
κληρονόμων Τσαγκαράκη Εμμανουήλ του Χαραλ., εμβαδού 46,23 μ2 στο Ο.Τ 1125 1126 της περιοχής «Θέρισος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη

δρόμου
33.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης.
34.
΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης της υπ΄αριθ 298/2017 σε
ορθή επανάληψη κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ.
35.
΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευση της υπ΄αριθ 297/2017
κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ
36.
΄Εγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού για την
καταλογράφηση δελτίων Β.Δ.Β-Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
37.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.
38.
Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια κεφαλαιακού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, τμημάτων και δομών Δήμου Ηρακλείου.
39.
΄Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης-διάθεσης πίστωσης-έγκριση όρων και τευχών
δημοπράτησης για το έργο : Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Βασιλικής Αγίου Μάρκου.
40.
Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : προμήθεια κιγκλιδωμάτων
στο πεζοδρόμιο της οδού Δουκός Μποφώρ.
41.
΄Εγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για την
προμήθεια χρωμάτων-μονωτικών υλικών για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
42.
΄Εγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για την
προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

