έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ.
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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. 51291
Ηράκλειο : 26/06/2020

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την
προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ, διά ζώσης κεκλεισμένων των
θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) καθώς και την υπ΄αριθ.40/31-03-2020
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητήσουμε και να
πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ :
1.
Μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020.
2.
Ανάκληση της αριθμ.254/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση
προϋπολογισμού και λήψη νέας.
3.
Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης .
4.
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 για την ενίσχυση των ΚΑ προϋπολογισμού
δαπανών μισθοδοσιών.
5.
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα (6) τμημάτων
του Δήμου Ηρακλείου.
6.
Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών υπερωριών
υπαλλήλων.
7.
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης – ΄Εγκριση μελέτης, όρων και τευχών δημοπράτησης
του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ».
8.
΄Εγκριση διενέργειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τεχνικών προδιαγραφών
– μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την Υπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας του
κέντρου αστέγων και του κέντρου κοινότητας & λοιπών κοινωνικών δομών του Δήμου
Ηρακλείου.

9.
΄Εγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους
χώρους στα όρια του Δήμου Ηρακλείου καθώς και παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης
πιτυοκάμπης», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 43.319,40€.
10. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με αντικείμενο την
ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου
Ηρακλείου Κρήτης.
11. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και
Λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου».
12. Επικύρωση του πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το
διαγωνισμό «Έντυπα Εκτυπώσεις Βιβλιοδετήσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου,
του τμήματος Τουρισμού, Έντυπα – Διαφημιστικών υλικών Κρήτη μια Ιστορία, 5+1
πολιτισμού, Φυλλάδια, Προσκλήσεις & Φάκελοι, για τις απονομές (Βραβεία Ν.
Καζαντζάκης & Ηθικής Τάξεως) για το έτος 2020».
13. Επικύρωση πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών
καθώς και του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό
«Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Προμήθειας φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και για τις
ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου, έτους 2020» .
14. Επικύρωση 2ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
για το έργο "Συντήρηση & Επισκευή Δικτύων Άρδευσης ".
15. Επικύρωση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού
αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο "Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών των
υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης ".
16. Επικύρωση πρακτικού για την κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο
«Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων».
17. Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για
τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικών
κομποστοποιητών (acus) και υποστηρικτικού εξοπλισμού για την λειτουργία τους (κάδοι,
κομποστοποιήσιμοι σάκοι) στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης αποφευκτέα και μη
τροφικά υπολείμματα μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές και
ακρωνύμιο ‘a2ufood’.
18. Επικύρωση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ».
19. Επικύρωση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ».
20. Επικύρωση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ».
21. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών μειοδοτών
τελική κατακύρωση της επιτροπής αποσφράγισης διενέργειας και αξιολόγησης της
υπηρεσίας "ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ".
22. Επικύρωση 2ου πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης
του έργου «Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού».
23. Επικύρωση 1ου πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης
του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας Μπαλτά».
24. Επικύρωση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
«Διαμόρφωση – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς
χώρους – 1ο υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρου Ικάρου».
25. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, των τευχών, των όρων δημοπράτησης και της
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων
κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου».
26. Έγκριση παράτασης του έργου «Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου

Ηρακλείου».
27. Εγκριση παράτασης προθεσμίας παραλαβής των υλικών της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ(με
αυτεπιστασία)».
28. Διαγραφή τέλους & προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών.
29. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.
30. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ.
31. Αίτημα για διάθεση αναλωσίμων ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και
αντισηπτικών κατά της διάρκεια λειτουργίας του κηποθέατρου «Ν.Καζαντζάκης» από
1.7.2020-31.10.2020.
32. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 229/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εμβαδού 23,35μ2 στο Ο.Τ.
Γ 1769 της περιοχής «΄Αγιος Ιωάννης Μεσαμπελιές Φορτέτσα ΙΙ» του Δήμου Ηρακλείου
για την διάνοιξη δρόμου.
33. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 349/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εμβαδού 20,84μ2 στο Ο.Τ.
2177(220) της περιοχής «Θέρισσος Δειλινά Μασταμπάς Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου
για την διάνοιξη δρόμου.
34. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 277/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου εμβαδού 42,80μ2 στο Ο.Τ. 1757
της περιοχής «΄Αγιος Ιωάννης Μεσαμπελιές Φορτέτσα» τμήμα ΙΙ του Δήμου Ηρακλείου.
35. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 350/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων Ο.Τ. 7 της περιοχής
«Πόρος Πατέλες Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου.
36. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη οριστικής τιμής μονάδος κατά της με αρ.
256/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης (διαδικασία
απαλλοτριώσεων).
37. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ.137/2020
αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
38. Εγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου ως εταίρου στα πλαίσια
υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
“LIFEEnviromentandResourceEfficiency” με τίτλο «ΚΑrsticwaterRecoursesManagement
– KARMA».
39. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του
Αντιδημάρχου κ. Γ. Σισαμάκη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 2020 και επιστροφή στις 26
Ιουνίου 2020.
40. ΄Εγκριση απόφασης υπ΄αριθ.58/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ σε
ορθή επανάληψη, περί αναστολής καταβολής διδάκτρων Ωδείου Δήμου Ηρακλείου.
41. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000€ του ΚΑ 00-6331.006 με τίτλο «Λοιποί φόροι
και τέλη».

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

