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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών    

Οργάνων 
 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Τίτου 1   

Ταχ. Κώδικας: 712 02 

Πληροφορίες: Κεφάκης Εμμ., 
                     Σμυρνάκη Αγγελική   

Τηλ.: 2813 409119, 117 

E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr 

          Ηράκλειο     06 - 6 - 2019 
          Αρ. Πρωτ. :  54.655     

         

                     ΠΡΟΣ: 

                      

          τον κ. Δήμαρχο                              

          τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

          τους κ.κ. Προέδρους των                            

          Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

 

  

       

    Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. 

Βενιζέλου) την  Τετάρτη   12   Ιουνίου   2019  και  ώρα 17:55 σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις 

στα παρακάτω θέματα:  

 

1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 

του 2019 (απόφαση 287/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με την αριθμ. 1.296/13-3-2019 

πράξη ένταξης (απόφαση 292/2019 Οικονομικής Επιτροπής).  

3. Εξειδίκευση δαπανών για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. 

4. Τροποποίηση της αριθμ. 303/2019 περί εξειδίκευσης δαπανών για τον Κ.Α. 70-6474.008 .  

5. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής                    

Σύμβασης & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών της                    

Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου (1) της πράξης με τίτλο                    

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                    

"ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ                     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με MIS 5000438 και έγκριση προσαρμογών -

τροποποιήσεων της μελέτης εφαρμογής του έργου.  

6. Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με θέμα «Σύνταξη τοπογραφικών 

διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων».   

7. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας  ¨Παροχή Υπηρεσιών για 

έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε δημοτικά κτίρια».   

8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για Συντήρηση – επισκευή 

ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων που έγιναν από την εταιρεία EUROLIFT A.E. 

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενης Υπηρεσίας για τις εργασίες 

συντήρησης και επισκευής εργαλείων – μηχανημάτων σιδηρουργείου – ξυλουργείου που 

έγιναν από την ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.  

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το παραδοτέο 

της Β’ φάσης του στρατηγικού σχεδίου για την αστική ταυτότητα «Ηράκλειο – Ανθεκτική 

πόλη».  

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης Η/Υ Δήμου 

Ηρακλείου για ένα έτος».  

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης και Παραλαβής Α.ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Γ. 

ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΚΕ. 

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης και Παραλαβής e-postirixis ΔΗΜΟΣΝΕΤ.  
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14. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής e-dimos.gr. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ. 

15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της Μίσθωσης χημικών τουαλετών για το 

έτος 2019 – 2020.   

16. Οριστική έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής ανά παραδοτέο για την εκτέλεση της 

Υπηρεσίας Διεύθυνσης της Παιδικής Νεανικής Χορωδίας.  

17. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.  

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου 

Ηρακλείου.  

19. Οριστική έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορά την απευθείας ανάθεση για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών για την διοργάνωση και υλοποίηση μουσικών θεματικών 

εκδηλώσεων στο Δήμο Ηρακλείου  με τίτλο "Μουσικοί....δρόμοι".  

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενης Υπηρεσίας (μεταφράστρια κ Τζανάκη 

Ρόζμαρι).   

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

«Υποστηρικτικές υπηρεσίες επικοινωνιακού σχεδίου 2019 Δήμου Ηρακλείου».  

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

«Εκπαιδευτικές – τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά πόλη για μαθητές και επισκέπτες 

για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».  

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο 

«Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (κτηνίατροι).» 

24. Έγκριση καταβολής προστίμων μετά από τον τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των οχημάτων 

του Δήμου μας έτους 2019 και έγκριση επισκευών.  

25. Εξειδίκευση πίστωσης για την διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 2,5 m3»  στα πλαίσια υλοποίησης της 

πράξης «Αποφευκτά και μη τροφικά υπολείμματα: μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης 

για αστικές περιοχές»  και ακρωνύμιο «A2UFOOD». 

26. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

μηχανοργάνωσης» στα πλαίσια της πράξης  «Αποφευκτά και μη τροφικά υπολείμματα: 

μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» και ακρωνύμιο «A2UFOOD». 

27. Εξειδίκευση πίστωσης για την ανάθεση προμήθειας σκουπών για τους οδοκαθαριστές με 

τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων».     

28. Εξειδίκευση πίστωσης για την διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικιακών 

κομποστοποιητών» στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Αποφευκτά και μη τροφικά 

υπολείμματα: μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές»  και ακρωνύμιο 

«A2UFOOD». 

29. Παραχώρηση χώρου για ασθενοφόρο επί της οδού Μάχης Κρήτης για τις ανάγκες 

εξυπηρέτησης του διαγνωστικού κέντρου «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ» (απόφαση 60/2019 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   

30. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου αυτεπιστασίας "Συντήρηση 

δημοτικών κτιρίων". 

31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης παροχής 

συγκοινωνιακού έργου με την ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 
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                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  

                                                                   

                                                                                ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ    


