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Ηράκλειο : 16/08/2019  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 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 του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης. 

2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τις μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων 

Δήμου Ηρακλείου. 

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για την προμήθεια 

και τοποθέτηση ικριωμάτων στην Χανιόπορτα. 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών. 

6.      Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για την 

εγγραφή μίας Νέας Εργασίας με Τίτλο: “Αμοιβή για την ανάθεση εργασίας 

πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού του Δήμου 

Ηρακλείου”.  

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 20-

6012.001 με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων». 



8.      Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : Υπηρεσίες Τεχνικού 

Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου. 

9.      Ανάκληση της αριθ.316/2019 απόφασης και εκ νέου έγκριση διενέργειας 

διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση όρων για την 

προμήθεια πέντε απορριμματοφόρων 16 κυβικών. 

10.      Ανάκληση της υπ’ αριθμ.315/11-06-2019 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας διαγωνισμού- τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου/ ή 

και συνοδευτικού εξοπλισμού (δύο ηλεκτροκίνητων σαρώθρων, ενός πλυντηρίου 

κάδων, ενός φορτηγού ανοικτού τύπου ανατρεπόμενου Μ.Β.6 τόνων).  

11.      'Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης 

με τίτλο : Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων. 

12.      Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ Πρασίνου 

για το έτος 2019-Κατακύρωση διαγωνισμού.  

13.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 

& ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, για το έργο αυτεπιστασίας: 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ” του Δήμου Ηρακλείου-

Κατακύρωση διαγωνισμού. 

14.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων 

τριετούς χρήσης και οστεοφύλαξης Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2019 -

Κατακύρωση διαγωνισμού. 

15.      Επικύρωση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ”. 

16.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης –Κατακύρωση 

συνοπτικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «HERAKLION 

GASTRONOMY FEST 2019»  

17.      Επικύρωση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» -Κατακύρωση διαγωνισμού.  

18.      Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, υπό όρους, για την επέκταση του κοιμητηρίου 

΄Ανω Ασιτών. 

19.      Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον 

καθορισμό τιμής μονάδας, μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, προς 

αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών Χρήστου Παριάνογλου του 

Θεολόγου, στο Ο.Τ 316 της πολεοδομικής ενότητας « Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-

Φορτέτσα» τμήμα ΙV, του Δήμου Ηρακλείου. 

20.      Παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για το 

έργο Αρδευτικό Αυγενικής Β΄φάση Δ.Ε Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου.  

21.      Λήψη απόφασης συμμόρφωσης με την αριθ.906/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


