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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ – ΚΥΡΕΖΗ ΜΑΡΙΑ

Αριθμ.πρωτ. 115774
Ηράκλειο : 18/11/2019

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την προσεχή
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να
πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ :
1.
Αίτημα χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού –
Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (2η δόση για το οικονομικό έτος 2019).
2.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση του
προγράμματος LIFEGRIN.
3.
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή
νέου Κ.Α. με τίτλο: Συμφωνία – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής
ή προσχολικής αγωγής.
4.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για δαπάνες που σχετίζονται με την Διεύθυνσης
Καθαριότητας.
5.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για ενίσχυση του ΚΑ «Αποζημιώσεις πολιτών για
φθορές σε οχήματα και σωματικές βλάβες από διάφορες αιτίες»
6.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για τον ΚΑ «Εργαστηριακές αναλύσεις για την
ανίχνευση του φυτοπαθογόνου καραντίνας Xyllella fastidiosa σε φυτά του Δήμου Ηρακλείου».
7.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πληρωμή του έργου «Διανοίξεις και κατασκευή
μικρών τεχνικών έργων».
8.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πληρωμή του έργου «Αρση ανωμαλιών
οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».

9.
Εξειδίκευση πίστωσης για την εφαρμογή της με αρ. 2443/2018 απόφασης Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
10.
Εξειδίκευση δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για
την ανάπτυξη της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας».
11.
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού(μόνιμου και ΙΔΑΧ) για το
2020.
12.
Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του κ. Σόμπολου
Πάνου (δημοσιογράφου), στις 26 & 27/11/2019 για να παρευρεθεί ως κεντρικός ομιλητής στην
εκδήλωση που διοργανώνει η Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης με αφορμή τη μέρα κατά της βίας
των γυναικών.
13.
Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης του οχήματος.
14.
Έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την:
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Ηρακλείου.
15.
Έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού για την
Αναβάθμιση της ΙΡ τηλεφωνίας του Δήμου Ηρακλείου και προμήθεια δικτυακού και
τηλεφωνικού εξοπλισμού, Προμήθειας εξοπλισμού ασύρματου δικτύου για την αναβάθμιση και
επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi του Δήμου Ηρακλείου και Προμήθειας δικτυακού
εξοπλισμού για το Παγκρήτιο στάδιο, συνολικού ποσού 140.426,05€.
16.
Εισήγηση για έγκριση δαπάνης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για «Προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την παροχή υπηρεσιών που
αφορούν «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» έτους 2019
του Δήμου Ηρακλείου.
17.
Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των
υπηρεσιών ΚΕ.ΚΟΙ.Φ/Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη της 4ης Κοινότητας του Δ.Η.
18.
Έγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης για το έργο: Αποκατάσταση της φέρουσας
ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
19.
Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης του διαγωνισμού για την:
Παροχή υπηρεσιών για την διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών.
20.
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου: Συντηρήσεις Ενετικών Τειχών.
21.
Ορισμός υπολόγου για παραλλαγές δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.
22.
Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου ΚΧ
1214 επί της οδού 62 Μαρτύρων.
23.
Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την
αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην αγροτική περιοχή Βασιλείων – Αγ.
Βλάσση του Δ.Η.
24.
Έγκριση αιτήματος παράτασης του έργου: Συντήρηση & Επισκευή ποδοσφαιρικού
γηπέδου Κάτω Ασιτών.
25.
Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου:
Κατασκευή παιδικής χαράς τοπικής κοινότητας Αγ. Μύρωνα.
26.
Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επανάληψη της διενέργειας δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
27.
Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επανάληψη της διενέργειας δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του 37ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
28.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των μέχρι σήμερα
εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης – Ίδης – Λ.
Καλοκαιρινού.
29.
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: Υδρογεωτεχνική
μελέτη και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση μείωσης της απόστασης της
πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας «Κάτω Κατσαμπάς – Μετόχι
Πάπα Τίτου – Παγκρήτιο» από το ενεργό Νέο Κοιμητήριο του Δ.Η.
30.
Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 892/2018 απόφασης του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
31.
Θετική εισήγηση για νομική στήριξη του Δ/ντη Πολεοδομίας κ. Φουρναράκη Γιώργο και
της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών κας Φραγκιουδάκη Μαρίας, στη
δικάσιμο της 28ης-11-2019 ενώπιον του Β΄Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.
32.
Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 366/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, μετά από υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου Γιαγκιόζη Ειρήνης του
Δημ.
33.
Έγκριση αποδοχής δωρεάς των εταιρειών ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου και Γενικής
Ταχυδρομικής Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση της δράσης αποστολής πακέτων σε φοιτητές για το
ακαδημαϊκό έτος 2019. Έγκριση των συμφωνητικών συνεργασίας.
34.
Έγκριση αποδοχής δωρεάς της εταιρείας SEPTONA (3η φάση).
35.
Εξέταση ένστασης της εταιρείας Χ.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕΕΤΕ κατά της 674/2019 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής για την Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια εορταστικού
φωτισμού και διακόσμου Δήμου Ηρακλείου.
36.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του
Κέντρου Αστέγων Δήμου Ηρακλείου.
37.
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο "Πιστοποίηση
ανελκυστήρων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων"
38.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την αποπληρωμή του έργου " Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων Δήμου Ηρακλείου"
39.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την αποπληρωμή του έργου " Επισκευή φθορών
οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου"
40.
Εξειδίκευση πίστωσης για την απευθείας αγορά ακινήτου για επέκταση του 6ου
δημοτικού σχολείου Ηρακλείου για την αμοιβή του συμβολαιογράφου.
41.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α 20-6721.001 με
τίτλο:"Ετήσια εισφορά στον ΕΣΔΑΚ".
42.
Εισήγηση για παράταση του έργου "Αρδευτικό Έργο Αυγενικής (Β' Φάση) έως 31-032020.

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

