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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 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.      Μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 1015/2017 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

2.      Kατακύρωση διαγωνισμού της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικών υλικών του 

έργου αυτεπιστασίας Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης. 

3.      Επικύρωση διαγωνισμού για το έργο : Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων. 

4.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας ξυλείας του έργου αυτεπιστασίας 

Συντήρηση Κ.Χ Παιδικών Χαρών. 

5.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας αστικού εξοπλισμού. 

6.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας επιστρώσεων του έργου αυτεπιστασίας 

Συντήρηση Κ.Χ Παιδικών Χαρών. 

7.      Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας αδρανών υλικών-σκυροδέματα του 

έργου αυτεπιστασίας Συντήρηση Κ.Χ Παιδικών Χαρών. 

8.      Επικύρωση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης προσφορών του Ανοιχτού 



Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. 

9.      Μερική ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης του έτους 2018 λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης. 

10.      Τροποποίηση της αριθ.81/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα . «Μερική ανάθεση υπηρεσίας ασφαλίσεων οχημάτων μηχανημάτων και 

μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου». 

11.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής αξιολόγησης 

προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φορέα 

μεταφοράς βαρέων οχημάτων.  

12.      Επικύρωση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου της Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης.  

13.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας μεταφερόμενων μικρών οικίσκων 

για την απομόνωση άρρωστων ζώων στο κυνοκομείο Ηρακλείου. 

14.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου του 

διαγωνισμού προμήθειας φυτών για φύτευση Κ.Χ Πρασίνου. 

15.      Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

εξοπλισμού πολιτικής προστασίας. 

16.      Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης. 

17.      Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : Επισκευή 

γηπέδου 5Χ5 στον Προφήτη Ηλία.  

18.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια χημικών τουαλετών. 

19.      ΄Εγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο : Υπηρεσίες καθαριότητας δημοτικών τουαλετών – έγκριση 

διάθεσης πίστωσης.  

20.      ΄Εγκριση διενέργειας, όρων και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο : ΄Εκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών 

Κτιρίων – έγκριση διάθεσης πίστωσης.  

21.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ολοκλήρωση της προμήθειας 

Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, Μηχανημάτων FAX, Εξοπλισμού για την 

δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων και Εξοπλισμού για το 

τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου. 

22.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση των συστημάτων 

αισθητήρων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου ως «έξυπνη πόλη»  

23.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΙΤΕ.  

24.      ΄Εγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της μελέτης «Μελέτες 

για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης ΚΧ της 1ης , 2ης ,3ης και ΔΚ Νέας 

Αλικαρνασσού». 

25.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση μηνός Ιανουαρίου 

υπαλλήλων κυνοκομείου.  

26.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση μηνός 

Φεβρουαρίου υπαλλήλων κυνοκομείου.  

27.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση μηνός Μαρτίου 

υπαλλήλων κυνοκομείου.  

28.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση μηνός Απριλίου 

υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης.  

29.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση μηνός Μαρτίου 



υπαλλήλων Δ/νσης Καθαριότητας.  

30.       ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη μετακίνησης στα Χανιά του 

κ.Μικράκη Στυλιανού, Ειδικού Συμβούλου. 

31.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ  

32.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μηνός Μαρτίου Νομικών 

Συμβούλων του Δήμου. 

33.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για αμοιβή δικαστικών επιμελητών. 

34.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης στον τύπο 

γνωστοποίησης Δημάρχου που αφορά την πρόσληψη ενός Ειδικού Συμβούλου 

κατηγορίας ΠΕ Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος. 

35.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης στον τύπο των 

αριθ.6 και 116/2018 αποφάσεων του Δ.Σ 

36.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης σε 

βάρος του Δήμου. 

37.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικές δαπάνες του Τμήματος 

Εκκαθάρισης Δαπανών. 

38.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για 

την αποπληρωμή του έργου Ανάπλαση και αναβάθμιση δυτικού παραλιακού 

μετώπου από Τάλως έως Γιόφυρο –κατασκευή υδάτινου στοιχείου –skate park-

παιδικών χαρών. 

39.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

40.      Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και ΚΑ Εσόδων 32.-ΚΑ Εξόδων 8511 

και αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

41.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

42.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο :Διαμόρφωση κόλπου Δερματά.  

43.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης της προμήθειας 

σκυροδέματος, δομικών υλικών, τσιμεντοσωλήνων και μικροϋλικών για το έργο 

αυτεπιστασίας «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία)». 

44.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τα ασφάλιστρα του πίνακα του Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου «H Βάπτιση του Χριστού».  

45. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο "Κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων 

μέσω αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου FIT FOR ALL". 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 


