έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ.
15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
Αριθμ.πρωτ. 62935
Ηράκλειο : 27/07/2018

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου
την προσεχή Τρίτη 31 Ιουλίου 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. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017
Climate Change .
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα A2FOOD.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και
υλοποίησης εκπαιδευτικών ημερίδων και προγραμμάτων για το Δημοσκόπιο του
Δήμου Ηρακλείου.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση οφειλής εξαγοράς χρόνου
αναγνώρισης δημόσιας υπηρεσίας.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αναβάθμιση και επέκταση
προγράμματος διαχείρισης – παρακολούθησης έργων και μελετών civilplanner.
6. Aναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών σχετικά με
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης χώρου
φιλοξενίας ψηφιακής βιβλιοθήκης Δήμου Ηρακλείου και συναυλιακού χώρου
Δημοτικής Φιλαρμονικής.

8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 και αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια με τίτλο:
Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 7 παιδικών χαρών του
Δήμου Ηρακλείου και 3 αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων.
9. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β΄
Τρίμηνο του 2018.
10. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Ηράκλειου για το έτος 2017.
11. Παράταση για τακτοποίηση λογαριασμού του έργου υπογειοποίησης των
εναέριων δικτύων της ΔΕΗ .
12. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής
αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και προς το Δήμο Ηρακλείου».
13. Επικύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό
«Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και ανατυπώσεις της Β.Δ.Β».
14. Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών με τίτλο : «Υποστήριξη
στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και
προώθηση επικοινωνιακού υλικού».
15. Επικύρωση πρακτικών διαγωνισμού «Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων
τύπων».
16. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
αξιολόγησης του διαγωνισμού του προγράμματος FIT FOR ALL.
17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου (Υποέργο 1) «Αποκατάσταση
& Διαμόρφωση Κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο Επιμόρφωσης & δημιουργικής
έκφρασης ».
18. Αλλαγή Δ/νουσας Υπηρεσίας για την επίβλεψη της μελέτης «Σύνταξη
τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων».
19. Άσκηση η μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 67/2018 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
20. Λήψη απόφασης για μη άσκηση αιτήσεων αναίρεσης κατά των με αρ.45, 66,
72 & 73/2018 αποφάσεων του 3μελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
21. Επικύρωση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για τη χορήγηση πρωινού
γεύματος σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε
σχολεία του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

