
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -

ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΕΖΗ ΜΑΡΙΑ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 

15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ.17013  

 

 

Ηράκλειο : 21/02/2020  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 

την προσεχή Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 προκειμένου να 

συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που 

αναγράφονται παρακάτω.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

1.      Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

2.      Αποδοχή δωρεάς της βιβλιοθήκης του Νικολάου Πλάτωνος. 

3.      Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Κώστα 

Βαρδαβά στην Αθήνα στις 27 με επιστροφή στις 28 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του 

6ου συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ. 

4.      Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Γιώργου 

Σισαμάκη στην Αθήνα στις 27 με επιστροφή στις 28 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του 

6ου συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ. 

5.      Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της συνδρομής των νομικών έργων 

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ – CLASSEUR & ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ ΙΙ – CLASSEUR. 

6.      Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3,00 € με τίτλο: Αμοιβές & Προμήθειες 

Τραπεζών.  

7.      Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € με τίτλο: Λοιπές δαπάνες για 



ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητας κ.λ.π. (κοινόχρηστα). 

8.      Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € με τίτλο: Έξοδα πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου. 

9.      Εξειδίκευση ποσού για την δαπάνη της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 

25ης Μαρτίου 2020 στην Κοινότητα Ν. Αλικαρνασσού.  

10.      Εξέταση αίτησης υπαλλήλου για αντικατάστασή του από μέλος Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Σύμβασης, έτους 2020. 

11.      Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης και 

παραλαβής του αντικειμένου, τμηματικού/συνολικού, σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών. 

12.      Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

Υποέργου (1) της πράξης με τίτλο: Αποκατάσταση – διαρρύθμιση 1ου Λυκείου 

Ηρακλείου «Καπετανάκειο» προσθήκη κατά επέκταση και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου. 

13.      Απαλλαγή υπολόγων προέδρων Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 

2019 του Δήμου Ηρακλείου. 

14.      Ορισμός Υπολόγου για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των δαπανών για την εργοταξιακή σύνδεση της παροχής 5465676 

που αφορά το έργο «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Δρακάκη & 

Ιλιού».  

15.      Εισήγηση για διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής. 

16.      ΄Εγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό των όρων της μελέτης και 

των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Έντυπα / Εκτυπώσεις 

/Βιβλιοδεσίες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, του Τμήματος Τουρισμού 

Έντυπα - Διαφημιστικών υλικών «Κρήτη μια Ιστορία,5+1 πολιτισμοί», Φυλλάδια 

Προσκλήσεις & φάκελοι, για τις απονομές (ΒΡΑΒΕΙΑ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ & 

ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ) για το έτος 2020». 

17.      ΄Εγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό των όρων της μελέτης και 

των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 

«Σταθερών καθισμάτων & καθισμάτων εργασίας, γραφεία-ντουλάπες-βιβλιοθήκες-

ερμάρια, ειδών σκίασης, ειδικών κατασκευών, μεταλλικών ραφιών ηλεκτρικά είδη, 

υλικών περίφραξης χώρου και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες Υπηρεσιών 

Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου». 

18.      Ανάκληση της 690/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής - ΄Εγκριση 

όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Αναβάθμιση της ΙΡ τηλεφωνίας του 

Δήμου Ηρακλείου και προμήθεια δικτυακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού, την 

προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου για την αναβάθμιση και επέκταση του 

ασύρματου δικτύου wi-fi του Δήμου Ηρακλείου και την Προμήθεια δικτυακού 

εξοπλισμού για το Παγκρήτιο στάδιο συνολικού προϋπολογισμού 225.353,77€.  

19.      Επικύρωση πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτη ενεργειακής 

αναβάθμισης δημοτικών & σχολικών κτιρίων. 

20.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας, που αφορά μίσθωση ακινήτου 

για την στέγαση των υπηρεσιών της 4ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.  

21.      Επικύρωση πρακτικού της άγονης δημοπρασίας και επανάληψη της 

διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των υπηρεσιών του 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. Αγ. Ιωάννη της 4ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.  

22.      Κατακύρωση διαγωνισμού για την υπηρεσία: Μίσθωση ερπυστριοφόρου 

χωματουργικού μηχανήματος.  

23.      Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια των υλικών που αφορούν το έργο 

με τίτλο: Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης (με 



αυτεπιστασία). 

24.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

Προμήθειας φωτιστικών πάρκων, πλατειών Δήμου Ηρακλείου.  

25.      ΄Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019 του Δημοτικού Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου. 

26.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία ΚΑ Εσόδου και ΚΑ 

Δαπανών για την επιχορήγηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  

27.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την εγγραφή νέου ΚΑ με τίτλο : 

«ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ Μ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ». 

28.      Ανάκληση της με αριθ.79/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – 

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για συνεχιζόμενες δράσεις 

του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών.  

29.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.  

30.      Σύναψη σύμβασης παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου 

Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε 

31.      ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Δήμου Ηρακλείου.  

32.      Εισήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) για έγκριση της αριθ.33/7-2-2020 

απόφασης του Δ.Σ της, για τον ορισμό διδάκτρων του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου για 

την σχολική χρονιά 2019 – 2020. 

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


