
 

 
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. 113290  
 

 

Ηράκλειο : 22/09/2017  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 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.      Επικύρωση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

που θα επισκεφθούν το Δήμο Ηρακλείου καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του 

Δημάρχου στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

2.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την Προμήθεια Λυόμενων αιθουσών σε σχολεία 

του Δήμου 

3.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων. 

4.      Επικύρωση πρακτικού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Βασιλικής 

Αγίου Μάρκου». 

5.      Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Διανοίξεις και κατασκευή 

μικρών τεχνικών έργων – έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης.  

6.      Εγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Παραλλαγή όδευσης Α.Μ.Ε.Α. στην 

Παλιά Πόλη»- έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης.  

7.      Εγκριση όρων και μελέτης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια τράκτορα (ρυμουλκό)». 

8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. με αριθμό 30-7326.195 και 



τίτλο: «Νέες συνδέσεις δημοτικών κτιρίων με δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης της 

ΔΕΥΑΗ» 

9.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. με αριθμό 40-7413.018 και 

τίτλο «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας «Αμφιθέα». 

10.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλου του 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο σεμινάριο με τίτλο: «Αλλαγές στις Αποδοχές 

Δημοσίων Υπαλλήλων». 

11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη μεταφοράς βιβλίων. 

12.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μεμβρανών για τις γυάλινες 

επιφάνειες του μεγάρου Αχτάρικα. 

13.      Καταβολή αποζημίωσης στην Κριτσωτάκη Μαρία του Νικ. για 

ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας της, στο Ο.Τ. Γ 1950 της πολεοδομικής ενότητας 

¨Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα¨ τμήμα ΙΙ του Δήμου Ηρακλείου για την 

δημιουργία Κ.Χ (δρόμων). 

14.      Έγκριση όρων και μελέτης Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 

εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

– έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

15.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπερωριών υπαλλήλων κυνοκομείου για τον μήνα 

Οκτώβριο 2017. 

16.      Επικύρωση πρακτικού για το έργο «Ανάπλαση Κ.Χ. 121 στην Νέα 

Αλικαρνασσό». 

17.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Πιστοποίηση 

ανελκυστήρων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων». 

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο Υπηρεσίες Τεχνικού 

Ασφαλείας στο Αμαξοστάσιο και στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου για 

ένα έτος. 

19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποπληρωμή του έργου «Μίσθωση 

μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων στα όρια του παλαιού Δήμου Ηρακλείου». 

20.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης 

του κ. Μικράκη Στυλιανού, ειδικού συμβούλου του Δημάρχου στην Αθήνα. 

21.      Έγκριση διάθεσης για τα οδοιπορικά έξοδα των Νομικών Συμβούλων του 

Δήμου μηνός Οκτωβρίου. 

22.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

μηνός Οκτωβρίου 2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

23.      Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 518/2017 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

24.      Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου ‘‘Άρση ανωμαλιών 

οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου”-έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 

πίστωσης.  

25.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 

Οκτωβρίου 2017 του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού 

26.      Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου ‘‘Τσιμεντοστρώσεις 

αγροτικών δρόμων του Δήμου” Δήμου Ηρακλείου – έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 

και διάθεσης πίστωσης.  

27.      Κατακύρωση Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ». 

28.      Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για 

την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

29.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την τακτοποίηση αξίας κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύματος. 



30.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια λιπασμάτων και συναφών 

υλικών. 

31.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση της υπαλλήλου του Δήμου 

Διαλυνά Δέσποινας στην Αγία Πετρούπολη προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή 

΄Εκθεση Τουρισμού. 

32.      Επικύρωση πρακτικού για τον διαγωνισμό «Συντήρηση Κ.Χ. Πρασίνου». 

33.      Εγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση Εργασιών Συντήρησης Περιφερειακών μετά υλικών Δήμου Ηρακλείου 

έτους 2017. 

34.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

35.      Εγκριση διακανονισμού ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών από μισθώματα. 

36.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.  

37.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.  

38.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.  

39.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.  

40.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικές δαπάνες του Τμήματος 

Εκκαθάρισης Δαπανών. 

41.      Έγκριση όρων και μελέτης ανοικτού ηλεκτρονικού για την προμήθεια φορέα 

μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων – έγκριση διάθεσης πίστωσης.  

42.      Εγκριση άσκησης αίτησης ανακοπής κατά της 267/5-9-2017 Διαταγής 

Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Χανίων του αναδόχου της εργασίας 

Ανακατασκευή χλοοτάπητα Γηπέδου Ηορδότου Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού.  

43.      Μερική ανάκληση της υπ΄αριθ.607/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής- έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων.  

44.      Επικύρωση πρακτικού του έργου Συντήρηση και επισκευή Σταδίου 

Ελευθερίας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου. 

45.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη δημιουργία Μόνιμης ΄Εκθεσης 

Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι. 

46.      Επικύρωση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της 

Μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 

21ου Δ.Σ.  

47.      Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ 

Βουτών 

48.      Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ 

Σταυρακίων. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


