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Ηράκλειο : 21/09/2018  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 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.      Επικύρωση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών και 2ου πρακτικού ελέγχου των οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού 

για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ. 

2.      Επικύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: Διαμόρφωση χώρων υποσταθμών 

Πλ. Αγ. Βαρβάρας & Νο 101 Ηρακλείου (Πλ. Δασκαλογιάννη). 

3.      Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια – εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση 

χρηστών (όπου απαιτείται) για την εφαρμογή συστήματος υλοποίησης στη πηγή 

(Παραδοτέο 4.2.1.) και την λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (Παραδοτέο 5.2.1) της 

Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -

2020».  

4.      ΄Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων και μελέτης με τίτλο : Μελέτη 

φωτισμού ανάδειξης εκθεμάτων & εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

«Βασιλικής Αγίου Μάρκου».  

5.      Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας: Δημιουργία 

υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη.  

6.      Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την υπηρεσία: Δημιουργία υποδομών για χάραξη 

διαδρομών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη. 

7.      ΄Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού όρων και μελέτης για την προμήθεια 



 

φυτών για φύτευση κ.χ πρασίνου.  

8.      Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 635/2018 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  

9.      Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου αιτήσεως αναιρέσεως και αναστολής 

κατά της υπ΄αριθμ. 29/2018 απόφασης του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

10.      Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 2310/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών.  

11.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης μίσθωσης 

γεωργικού ελκυστήρα. 

12.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη δαπάνης συντήρησης 

ψυκτικών θαλάμων. 

13.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6818.001 

με τίτλο: Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων. 

14.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής 

και Ελέγχου.  

15.      Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για 

αλλαγή τίτλου. 

16.      Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του 

Τμήματος ΄Εργων Υπαιθρίων Χώρων. 

17.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής του ορκωτού 

λογιστή. 

18.      Τροποποίηση τίτλου στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα της Δ/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης.  

19.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας 

εμβαδού στην περιοχή: Πόρος – Πατέλες – Μπεντεβή – Κατσαμπάς, του Δήμου 

Ηρακλείου για διάνοιξη δρόμου.  

20.      Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενα τμήματα κ.χ στην ιδιοκτσία 

Αφροδίτης Πίκουλα – Καραγιαννάκη. 

21.      Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενα τμήματα κ.χ στην ιδιοκτησία 

Χατζημακρή Νικολάου του Βασιλείου και Κοτσάνα Αικατερίνη του Βασιλείου.  

22.      Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον καθορισμό τιμής 

μονάδος μέσω του Μ.Π.Η προς αποζημίωση ρυμοτομουμένων και προσκυρούμενων 

τμημάτων ακινήτων και επικειμένων αυτών κατά μήκος της Λ.Ικάρου από την οδό 

Σταδίου έως την οδό Καρτερού.  

23.      Επικύρωση πρακτικών για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


