
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , 
ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

έκδ.1.αναθ.1ημ/νια έγκρ. 1/2/2008 ΔΥΠ-
ΓΟΔ 012 

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ.πρωτ. 117615 

Ηράκλειο : 15/09/2010 

ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ" 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου 
την προσεχή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 13:00 προκειμένου 
να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που 
αναγράφονται παρακάτω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΑ : 
1.      Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Αντικατάσταση κουφωμάτων 
σχολικών κτιρίων Δ.Η.
2.      Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων 
Δ.Η.
3.      Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Ανακατασκευή δρόμων Δ.Η 
4.      ΄Εγκριση όρων μελέτης για την εκτέλεση του έργου : Βελτιώσεις-
αποκαταστάσεις δρόμων (με αυτεπιστασία).
5.      Έγκριση όρων διαγωνισμού προμήθειας φυτών για το παραλιακό μέτωπο.
6.      ΄Εγκριση όρων διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοδεκτών διαφόρων 
τύπων.
7.      Ψήφιση όρων εκμίσθωσης του καταστήματος με αρ.11 που βρίσκεται στην 
Πύλη Ιησού.
8.      Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Ανάπτυξη προγράμματος για 
μελέτες και διαχείριση έργων.
9.      ΄Εγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων 120, 240, 360 και 500 
λίτρων.
10.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια απορριμματοδεκτών που θα 
χρησιμοποιηθούν σε χώρους πρασίνου.
11.      ΄Εγκριση δαπάνης από την πάγια προκαταβολή στο Τ.Δ Βασιλειών.



12.      Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου δημοτικού φωτισμού από τη ΔΕΗ στη 
θέση «Κεφάλα» του Τ.Δ Βουτών.
13.      Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου δημοτικού φωτισμού από τη ΔΕΗ στη 
θέση «Κρύα βρύση» του Τ.Δ Βασιλειών.
14.      ΄Ασκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθ.199/2010 αποφάσεως του 
Μ.Π.Η.
15.      ΄Ασκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθ.317/2010 αποφάσεως του 
Μ.Π.Η.
16.      Λήψη απόφασης για άσκηση οριστικής τιμής κατά Ελευθεράκη Μαρίας του 
Γεωργίου κλπ, στην οδό Βεργίνας.
17.      Λήψη απόφασης για άσκηση οριστικής τιμής κατά Λογοθέτη Γεωργίου του 
Νικολάου, στην Π.Ε Χρυσοπηγή-Πόρος-Κατσαμπάς.
18.      Λήψη απόφασης για άσκηση οριστικής τιμής κατά Γαβριλάκη Ιωάννη του Φιλ. 
και Πετράκη Μιχαήλ του Εμμ., στην Π.Ε Αγίου Ιωάννη-Φορτέτσα-Μεσαμπελιές.
19.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση δικαιούχων με σκοπό την 
εφαρμογή σχεδίου πόλεως στις οδούς Σπιναλόγκας και Γιαννίκου.
20.      Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου που προσκυρώνεται 
στην ιδιοκτησία της Αγγελιδάκη Αργυρώς. 
21.      Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου που προσκυρώνεται 
στην ιδιοκτησία των κ.κ Μαράκη Ιωάννη, Μηλιάκη Μαρίας κλπ.
22.      Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου που προσκυρώνεται 
στην ιδιοκτησία του Γ.Κάργατζη.
23.      Προέγκριση ίδρυσης κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος στον 
Α.ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
24.      Προέγκριση ίδρυσης κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ΚΑΨΑΛΑΚΗ 
ΛΕΩΝΙΔΑ
25.      Προέγκριση ίδρυσης κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ 
ΕΙΡΗΝΗ
26.      Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων στην ΚΑΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ. 
27.      Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων στην NABOT MURIEL GENEVIEVE. 
28.      ΄Εγκριση όρων μελέτης για την εκτέλεση του έργου : Διανοίξεις οδών στη νέα 
επέκταση του σχεδίου.
29.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός αναβατορίου 5 τόνων.
30.      ΄Εγκριση δαπάνης από την πάγια προκαταβολή του Τ.Δ Βασιλειών.
31.      Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Aνάπλαση συνεκτικού τμήματος 
οικισμού Σταυρακίων. Εξέταση ένστασης. 
32.      Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου που προσκυρώνεται 
στην ιδιοκτησία των Παπουτσάκη Μαρία, Ιωάννη και Ανδρέα. 
33.      ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου : Κατασκευή τοιχίων στο 
2ο Δ.Δ.
34.      ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου : Τσιμεντοστρώσεις 
οδών Δ.Η και τοπικών διαμερισμάτων.
35.      ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου : Τεχνικά έργων 
οδοποιίας Δ.Η και τοπικών διαμερισμάτων.
36.      ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου : Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δ.Η και τοπικών διαμερισμάτων.
37.      ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου : Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δ.Η 

Για την αντιγραφή




