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ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ"  

  

 

Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου 
την προσεχή Πέµπτη 09 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00 προκειµένου να 
συζητήσουµε και να πάρουµε αποφάσεις για τα θέµατα που 
αναγράφονται παρακάτω.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ :  
1.      Ανάθεση του έργου: Συµπληρωµατικές εργασίες δυτικού τµήµατος πλατείας 
Αγ.Βαρβάρας.  
2.      Ανάθεση του έργου : Συµπληρωµατικές εργασίες ανατολικού τµήµατος 
πλατείας Αγ.Βαρβάρας.  
3.      Ανάθεση του έργου : Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης κιγκλιδωµάτων και 
τοιχώµατος στον κόλπο ∆ερµατά.  
4.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων συνεχιζόµενων έργων Τµ.Πληροφορικής για το 
έτος 2011. 
5.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη µέτρηση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.  
6.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για τη συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων 
∆ήµου Ηρακλείου.  
7.      Επέκταση και συµπλήρωση δηµοτ.φωτισµού από την ∆ΕΗ στην οδό 
Πανδάρεω. 
8.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την πληρωµή δαπανών του διαγωνισµού 
προµήθειας γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆.Η 
9.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την πληρωµή δαπανών που αφορούν 
ανενταλµατοποίητα τιµολόγια των δηµοτικών ενοτήτων Τεµένους, Παλιανής. 
10.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την πληρωµή δαπανών που αφορούν 



επανέκδοση ανεξόφλητων ενταλµάτων παρελθούσας χρήσης των δηµοτικών 
ενοτήτων Τεµένους, Παλιανής.  
11.      ΄Εγκριση διάθεσης εξειδικευµένων πιστώσεων της ∆/νσης Καθαριότητας. 
12.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αµοιβή µουσικού της παιδικής 
χορωδίας του ∆ήµου. 
13.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάδειξη και επανάχρηση δυτικών 
νεωρίων και ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου. 
14.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση βιβλίου για τη Β.∆.Β  
15.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση βιβλίου για τη Β.∆.Β  
16.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αµοιβή της ∆/ντριας της παιδικής 
χορωδίας του ∆ήµου.  
17.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αµοιβή µουσικού της παιδικής 
χορωδίας του ∆ήµου.  
18.      Μη άσκηση ένδικου µέσου κατά της µε αριθ.377/2011 αποφάσεως του 
Μ.Π.Η  
19.      Μη άσκηση ένδικου µέσου κατά της µε αριθ.293/2011 αποφάσεως του 
Μ.Π.Η  
20.      Μη άσκηση ένδικου µέσου κατά της µε αριθ.370/2011 αποφάσεως του 
Μ.Π.Η  
21.      Μη άσκηση ένδικου µέσου κατά της µε αριθ.318/2011 αποφάσεως του 
Μ.Π.Η  
22.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη µετακίνησης υπαλλήλου για 
παράσταση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.  
23.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη τέλος ταξινόµησης νέου 
καλαθοφόρου µηχανήµατος της ∆/νσης Καθαριότητας  
24.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αισθητική και λειτουργική ανανέωση 
της ιστοσελίδας του ∆ήµου.  
25.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποζηµίωση των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. 
26.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή της µελέτης αποτύπωσης 
Συγκροτήµατος ∆υτικών Νεωρίων. 
27.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή της µελέτης αποτύπωσης 
περιβάλλοντος χώρου του Συγκροτήµατος ∆υτικών Νεωρίων. 
28.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή της µελέτης συντήρησης και 
ανάδειξης της κρήνης στην πλ.Ανάληψης  
29.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 
30.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή cd της παιδικής χορωδίας 
του ∆ήµου.  
31.      ΄Εγκριση διάθεσης για µετακινήσεις υπαλλήλων του Τµ.Πληροφορικής στην 
Αθήνα.  
32.      Ανάθεση εργασίας για ταυτοποίηση µυκήτων που έχουν προσβάλλει τους 
φοίνικες της παραλιακής λεωφόρου.  
33.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εξόφληση αµοιβής ορκωτών λογιστών  
34.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα τεχνικού υπαλλήλου του 
∆ήµου.  
35.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα τεχνικού υπαλλήλου του 
∆ήµου.  
36.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων.  
37.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση της Β.∆.Β.  
38.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης λοιπών συνεχιζόµενων µελετών-έργων του 
∆ήµου για το έτος 2011. 



39.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή χηµικών αναλύσεων νερού.  
40.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για καταβολή τόκων υπηρηµερίας, 
δικαστικών δαπανών και αποζηµιώσεις ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχ.πόλης.  
41.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την πληρωµή ενταλµάτων παρελθόντων 
οικονοµικών ετών που επιστράφηκαν αθεώρητα µε πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και πρόκειται να επανεκδοθούν.  
42.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή τοπικών εφηµερίδων όπου 
δηµοσιεύθηκε ο Ισολογισµός ΄Εναρξης του ∆ήµου.  
43.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη αµοιβής δικαστικών 
επιµελητών.  
44.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
σκευών. 
45.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια µεταλλικών ραφιών για την 
αρχειοθέτηση οικοδοµικών αδειών της ∆/νσης Πολεοδοµίας.  
46.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση φωτοαντιγράφων και 
φωτοτυπιών της ∆/νσης Πολεοδοµίας.  
47.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : Συντήρηση 
δηµοτικών θεάτρων. 
 
 

Για την αντιγραφή 

 

 


