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ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
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ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την
προσεχή Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 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.
Μερική ανάκληση της 1069/2017 Α.Ο.Ε ως προς την έγκριση τευχών
δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου : Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στον τέως Δήμο Παλιανής.
2.
Μερική ανάκληση της 581/2017 Α.Ο.Ε όσο αφορά την έγκριση τευχών και όρων
δημοπράτησης για το έργο : Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου.
3.
Ανάληψη υποχρέωσης-έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : Γήπεδο 5Χ5 στν
Αυγενική.
4.
Μερική ανάκληση της 1070/2017 Α.Ο.E όσον αφορά την έγκριση τευχών και όρων
δημοπράτησης για το έργο : Επισκευή Γηπέδου 5Χ5 στον Προφήτη Ηλία.
5.
΄Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης για το έργο : Κατασκευή
Αρδευτικού δικτύου (Δεξαμενές-Αντλιοστάσιο-Αγωγοί) για αξιοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων στην αγροτική περιοχή Βασιλειών-Αγ.Σύλλα-Αγ.Βλάσση.
6.
Μερική ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 876/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εκ νέου έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου
‘‘Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου’’.
7.
Ανάκληση εν μέρει της υπ αριθμ. 856/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εκ νέου έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου
‘‘Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων’’.
8.
Μερική ανάκληση της υπ αριθμ.874/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εκ νέου έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου
‘‘Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου’’.

9.
Ακύρωση της αριθ.857/2017 απόφασης Ο.Ε-΄Εγκριση εκτέλεσης έργου, ψήφισης
πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης του έργου "Παραλλαγή όδευσης ΑΜΕΑ στην
παλιά πόλη".
10. ΄Εγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων ανοικτού διαγωνισμού του έργου :
Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθού επί των οδών Δρακάκη και Ιλιού-έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης.
11. ΄Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεση πίστωσης - ΄Εγκριση όρων Ανοικτού
Διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης του έργου : Διαμόρφωση σχολικών αυλών για τη
φιλοξενία παιχνιδιών και αθλητικών δρώμενων.
12. ΄Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης-διάθεσης πίστωσης - όρων Ανοικτού
Διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης του έργου : Συντηρήσεις Ενετικών Τειχών.
13. Ανάκληση της αριθ.893/2017 απόφασης Ο.Ε, μερική ανάκληση της αριθ.607/2017
απόφασης της Ο.Ε και εκ νέου έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του
έργου : Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων Δ.Η
14. Ακύρωση εν μέρει της υπ΄αριθμ. 947/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (με
αυτεπιστασία)».
15. Ακύρωση της 759/2017 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής- Μερική ανάκληση
της υπ. αρ. 640/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση των
επικαιροποιημένων τευχών Δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της
δράσης με τίτλο: “Χρωματισμοί Σχολικών κτιρίων Δ.Η.”.
16. Μερική ανάκληση της 830 ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής ως προς
την Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της
δράσης με τίτλο: “Επισκευή όψεων 6ου,9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου” και
Έγκριση εκ νέου των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης.
17. Μερική ανάκληση της 831 σε ορθή επανάληψη 1 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής και έγκριση εκ νέου των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και όρων
διακήρυξης για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: “Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων
Δήμου Ηρακλείου”.
18. Aνάληψη υποχρέωσης - έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων και τευχών
δημοπράτησης για το έργο : Ανάπλαση οδού Κομνηνών.
19. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ Α.Ε
20. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την οικονομική τακτοποίηση του έργου :
Εργασίες - Κατασκευές -Προσαρμογές Κοινοχρήστων Χώρων στο Παραλιακό Μέτωπο
Δ.Η, από Παλιά Λαχαναγορά έως Προμαχώνα Αγ.Ανδρέα.
21. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Ταμείου.
22. Επικύρωση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια
μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 -3 τόνων μικτού φορτίου - Επανάληψη διαγωνισμού.
23. Επικύρωση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου της Δημοτικής
Αστυνομίας.
24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.
25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού.
26. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων.
27. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης ημερήσιας για την καταβολή δαπάνης μετακίνησης
του κ.Μικράκη Στυλιανού στο Λονδίνο.
28. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου.
29. ΄Εγκριση όρων και μελέτης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
προμήθεια δύο εσκαφέων φορτωτών-έγκριση διάθεσης πίστωσης.
30. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο
Απόφασης Δημάρχου για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.
31. ΄Ασκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ.1676/2016 απόφασης του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
32. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ.105/2017 απόφασης του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
33. Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθ.165/2017 αποφάσεως του
Τριμελούς Εφετείου Ανατ.Κρήτης.
34. ΄Εγκριση διακανονισμού οφειλών.
35. ΄Εγκριση διακανονισμού οφειλής.
36. Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδεμάτων για το
έργο αυτεπιστασίας : Συντήρηση Κ.Χ Παιδικών Χώρων,Παιδικών Χαρών.
37. Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια ξυλείας για το έργο αυτεπιστασίας :
Συντήρηση Κ.Χ Παιδικών Χώρων,Παιδικών Χαρών.
38. Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια επιστρώσεων για το έργο αυτεπιστασίας :
Συντήρηση Κ.Χ Παιδικών Χώρων,Παιδικών Χαρών.
39. Κατακύρωση διαγωνισμού για την υπηρεσία : Συντήρηση εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων της Κεντρικής Λαχαναγοράς.
40. Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού.
41. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή μισθώματος του Δημοτικού
Κοινωνικού Ιατρείου.
42. ΄Εκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικές δαπάνες του Τμήματος Εκκαθάρισης
Δαπανών.
43. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους
2017 για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση περιοχής κόλπου Δερματά(περιοχή 2)»
στα πλαίσια της μελέτης «Διαμόρφωση της περιοχής Ηλεκτρικής, συνοικία Αγίας Τριάδος
(περιοχή EUROPAN 4)»
44. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη δημοσίευσης στον τύπο ανακοίνωσης για
παράταση της ανάρτησης της Β1 φάσης της πολεοδομικής μελέτης και γ΄φάση
κτηματογράφησης της περιοχής Αμφιθέας.
45. Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του 64-7326.004 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ».
46. Κατακύρωση Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών του
Δήμου Ηρακλείου».
47. Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.
48. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Ταμείου.
49. Κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο : Ανακατασκευή w.c στην οδό Θησέως.
50. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του
Κέντρου Κοινότητας και Κέντρου Μεταναστών
51. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικών προσφορών για την
Προμήθεια Προκατασκευασμένων τουαλετών.
52. Επικύρωση πρακτικού για το έργο :Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πάρκου
Γεωργιάδη.
53. Ανάληψη της Υποχρέωσης συνολικού ποσού 20.000,00 χιλιάδων ευρώ σε βάρος
του ΚΑ 30-7326.508 προϋπολογισμού του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ» Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7326.508 για την εκτέλεση
του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ
ΜΥΡΩΝΑ».

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

