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Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 
προσεχή Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 προκειμένου να 
συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται 
παρακάτω.  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ :  
1.      Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 
2.      Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικου μέσου. 
3.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ.157/2014 
αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 
4.      Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθ.948/2014 διαταγής 
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 
5.      Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών του Δήμου. 
6.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 
και συντήρηση κάδων απορριμμάτων. 
7.       'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή του ιατρού εργασίας. 
8.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής δικαστικού επιμελητή ο 
οποίος συνεργαζόμενος με τη Νομική Υπηρεσία προέβη στην επίδοση εγγράφων.  
9.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού. (σχετ.η 
αριθ.πρωτ.11504/18-8-2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 



10.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού. (σχετ.η 
αριθ.πρωτ.12251/28-8-2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 
11.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
12.       Έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του Διεθνή 
Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης 
Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου 
στο πλαίσιο του υποέργου 5 με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης 
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 
13.      'Εγκριση συγκρότησης μετά από κλήρωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  
14.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα μηνός Οκτωβρίου των 
Νομικών Συμβούλων του Δήμου. 
15.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή ελεγκτών δόμησης. 
16.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών. 
17.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.  
18.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατασχεθέντος ποσού 
από την εταιρεία Ι. Βαμβάτσικος Α.Τ.Ε. 
19.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των τόκων του α΄εξαμήνου 2014 
του αλληλόχρεου λογ/μου του Δήμου Ηρακλείου. 
 
 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


