
 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΠΙΛΑΤΟΥ 

ΣΤΕΛΛΑ  

έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 

15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017  

Αριθμ.πρωτ. 155190  
 

 

Ηράκλειο : 09/10/2014  

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

  

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την 

προσεχή Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 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.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη 

συντήρηση του ψηφιακού συνεδριακού κέντρου της αίθουσας του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

2.      'Ασκηση έφεσης κατά της αριθ.800/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

3.      Εισήγηση στο Δ.Σ αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 

4.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ.275/2014 

απόφασης του Μ.Π.Η 

5.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλου στην Αθήνα 

σε συνεδρίαση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

6.      'Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια 

λαμπτήρων φωτισμού εσωτερικών χώρων από το έργο αυτεπιστασίας Συντήρηση 

σχολικών κτιρίων Β'θμιας Εκπαίδευσης. 

7.      'Ασκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ.567/2014 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

8.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ.430/2014 

απόφασης του Μ.Π.Η 



9.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών που επέδωσαν 

προσκλήσεις για αυτοψία υπόδειξης ορίων οικοπέδων για την εφαρμογή του σχεδίου 

πόλης. 

10.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή στους δικαιούχους υπαλλήλους 

του Δήμου της β' δόσης του επιδόματος των 176€. 

11.      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ.570/2014 

απόφασης του Μ.Π.Η 

12.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ.106/2014 αποφάσεως 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

13.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με με αριθμό 549/2014 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

14.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 544/2014 αποφάσεως 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

15.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή, ο οποίος 

συνεργαζόμενος με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου και λαμβάνοντας σχετική εντολή, 

προέβη στην επίδοση δικογράφων προς αντιδίκους του Δήμου Ηρακλείου. 

16.      Λήψη απόφασης σχετικά με οφειλές μισθωτών δημοτικών καταστημάτων. 

17.      Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση 

εργασιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, μηχανημάτων και 

μοτοποδηλάτων του Δήμου για τα έτη 2014-2015, λόγω αγόνου.  

18.      'Eγκριση διάθεσης πίστωσης δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών. 

19.      Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μετά από κλήρωση για την προμήθεια 

εξοπλισμού βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ηρακλείου το έτος 2014. 

20.      Κατακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας : 

Συντήρηση-πάρκων-νησίδων-δεντροστοιχιών. 

21.      Ολική και μερική ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.  

22.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση από τη Β.Δ.Β του βιβλίου με τίτλο : 

Πέτρος Καστροφύλακας, νοτάριος Χάνδακα, 37 (1558-1559). 

23.      Διορισμός Δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, ο οποίος θα 

εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την εκδίκαση αγωγής στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου -

έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

24.      'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις 

ανάγκες του Τμ.Πρασίνου.  

 

 

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

 


