
 

 

 
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. 92359  
 

 

Ηράκλειο : 04/08/2017  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 08 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 προκειμένου να 

συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται 

παρακάτω.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

2.      Μη άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, κατά της με αριθμό 

69/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου-Εξέταση αίτησης Ειρήνης 

Βενιανάκη. 

3.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 388/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

4.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τέλους έκδοσης άδειας κυκλοφορίας 

οκτώ (8) απορριμματοφόρων και του σαρώθρου α.μ. 136. 

5.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 204/2017 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

6.      Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) οδών – έγκριση 

διάθεσης πίστωσης. 

7.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για: “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την 

διαχείριση και λειτουργία των Ενετικών Τοίχων”. 

8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης μηνός 

Σεπτεμβρίου έτους 2017 της Δ/νσης Διοικητικών. 

9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αγορά μικτών ήχου. 

10.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή 

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου. 

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



 

τιμής μονάδος μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, προς αποζημιώση 

ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου και επικειμένων στο Ο.Τ. 129, της πολεοδομικής 

ενότητας “Πόρος - Πατέλες – Μπεντεβή – Κατσαμπάς” του Δήμου Ηρακλείου. 

12.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για 

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού 146,12μ2, στο Ο.Τ 316 της περιοχής «Άγιος 

Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» IV του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου ( 

Ούλαφ Πάλμε). 

13.      Κατακύρωση πρακτικού της προμήθειας νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 

Ανδρόγεω. 

14.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχν. αξιολόγησης για την 

προμήθεια υλικών και ΙΡ τηλεφωνικών συσκευών για την επέκταση της ΙΡ τηλεφωνίας 

στο κτήριο της Πλ. Δασκαλογιάννη του Δήμου Ηρακλείου. 

15.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017 του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού Σήμανσης. 

16.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του τμήματος Συντήρησης 

Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων. 

17.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου: 

“Γήπεδο 5Χ5 στην Αυγενική”. 

18.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την προμήθεια πρόσθετων 

ανταλλακτικών ή νέου συστήματος προτεραιότητας για τις ανάγκες των κεντρικών ΚΕΠ. 

19.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος – Εκτέλεση του έργου 

“Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλίου”. 

20.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για την 

τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στη στοά του μεγάρου Αχτάρικα. 

21.      Έγκριση αποδοχής δωρεάς διατακτικών από την εταιρεία RECYCOM για την 

ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου. 

22.      Έγκριση αποδοχής δωρεών για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου Ηρακλείου. 

23.      Εξέταση αίτησης μισθωτή κ. Ρισάκη Ιωάννη. 

24.      Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών υλικών του 

έργου αυτεπιστασίας : «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης» 

25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017.  

26.      ΄Aσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 935/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ηρακλείου. 

27.      Προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ. 

Αρ. Πρωτ.7041/26.6.2017 απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης. 

28.      Λήψη απόφασης περί ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ κατά της με αριθμό 934/2017 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

29.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για 

έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε δημοτικά κτίρια» 

30.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες Παραμετροποίησης - Ρύθμισης του 

Συστήματος BarCode της Αποθήκης του Δήμου 

31.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος για το έργο 

με τίτλο: “Συνδέσεις δημοτικών χώρων με τα δίκτυα ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης της 

ΔΕΥΑΗ. 

32.      Ανάκληση της 624/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Ηρακλείου-Λήψη 

νέας απόφασης. 

33.      Ανάκληση της 622/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Ηρακλείου-Λήψη 

νέας απόφασης. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 



 

 


