
                                                                                                                                                                 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , 
ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  

έκδ.1.αναθ.2ηµ/νια έγκρ. 3/1/2011 
∆ΥΠ-ΓΟ∆ 012  
 
ΠΡΟΣ: 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Αριθµ.πρωτ. 94909  
 
 
Ηράκλειο : 24/06/2011  

 
 
ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ"  

  

 

Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου 
την προσεχή Τρίτη 28 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.      Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού του πρώην ∆ήµου Ηρακλείου 
οικον.έτους 2010. 
2.      Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού των πρώην ∆ήµων 
Ν.Αλικαρνασσού, Τεµένους, Γοργολαϊνη και Παλιανής οικον.έτους 2010. 
3.      Κατακύρωση διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου : Ανέγερση 
Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆αφνών.  
4.      Κατακύρωση διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου: Ανέγερση 
ΙΒ΄Βρεφονηπιακού Σταθµού  
5.      Κατακύρωση διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου: Συντήρηση δωµάτων 
και στεγών σχολικών κτιρίων  
6.      Επανάληψη διαγωνισµού για την επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών. 
7.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για ενταλµατοποίηση δαπανών παρελθόντος 
έτους 2010 της ∆/νσης Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 
8.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια ραφιών για την τοποθέτηση 
βιβλίων της Β.∆.Β. 
9.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια αναλωσίµων. 
10.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Τµήµατος Πρασίνου  
11.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ ∆ήµου Ηρακλείου και ΤΕΙ Κρήτης για την βελτίωση του συστήµατος 



αποκοµιδής των στερεών αποβλήτων. 
12.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων. 
13.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ανανέωση συµβολαίου συντήρησης 1ου 
πακέτου ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ∆ήµου Ηρακλείου. 
14.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ανανέωση συµβολαίου συντήρησης 2ου 
πακέτου ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ∆ήµου Ηρακλείου. 
15.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ανανέωση συµβολαίου συντήρησης Internet 
και Μail Server. 
16.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή τελών ΚΤΕΟ των οχηµάτων 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου. 
17.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη µεταφορά ογκωδών αντικειµένων στη 
χωµατερή των Πέρα Γαλήνων. 
18.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγµατοποίηση εργασιών απεντόµωσης 
και µυοκτονιών. 
19.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού. 
20.      ΄Ασκηση ή µη ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής που αφορά απαιτήσεις 
εργαζοµένης στον ∆ήµο.  
21.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αµοιβής για µεταφράσεις 
εγγράφων της διαπραγµάτευσης µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
22.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων 
υπαλλήλου του ∆ήµου. 
23.      Λήψη απόφασης για την µη άσκηση ένδικου µέσου κατά της 276/2010 
αποφάσεως του Μ.Π.Η. 
24.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση βιβλίου για τη Β.∆.Β. 
25.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την χορήγηση αδειών χρήσης Terminal 
Services των Windows. 
26.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση συµβολαίου συντήρησης 
εφαρµογής αντικειµενικών αξιών. 
27.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια υλικών συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων. 
28.      ΄Εγκριση όρων διαγωνισµού για τη µίσθωση χηµικών τουαλετών. 
29.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη δηµοσίευσης σε εφηµερίδες της 
Μ1/2010 πράξης εφαρµογής. 
30.      Μη άσκηση ένδικου µέσου κατά της 98/2011 αποφάσεως του Μ.Π.Η 
(καθορισµός τιµής µονάδας αποζηµίωσης ρυµοτοµουµένων στον Άη- Γιάννη 
31.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια διαφόρων υλικών σήµανσης.  
32.      Ανάθεση του έργου : ∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων της περιοχής Πέλλης και 
Νηρέως  
33.      Ανάθεση του έργου : ∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων επί της οδού Κονίτσης  
34.      Παροχή εξουσιοδότησης στη Ν.Υ για καθορισµό τιµής µονάδος προς 
αποζηµίωση ρυµοτοµουµένων τµηµάτων επί της οδού Αρχ.Ευγενίου. 
35.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία 
πολυχώρου στην περιοχή «Πόρου». 
36.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας και 
αρίθµησης οδών  
37.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια λαµπτήρων διαφόρων τύπων  
38.      Μη άσκηση ένδικου µέσου κατά της µε αριθ.293/2011 αποφάσεως του Μ.Π.Η 
(εκκρεµότητα από την προηγούµενη συνεδρίαση). 
39.      ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για καταβολή τόκων υπερηµερίας, δικαστικών 
δαπανών κλπ. (εκκρεµότητα από την προηγούµενη συνεδρίαση). 
40.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών της 



∆/νσης Περιβάλλοντος.  
41.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη βιβλιοδεσία εφηµερίδων της Β.∆.Β  
42.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα δηµοσιεύσεων σε ηµερήσια 
εφηµερίδα. 
43.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων που 
αφορούν την εκχώρηση της 5ης εντολής πληρωµής του έργου: «Ανάπλαση-
αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων δυτικού παραλιακού µετώπου Καράβολα», 
σύµφωνα µε την 411/2011 απόφαση ασφαλιστικών µέτρων του Μ.Π.Η 
44.      ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη µετακίνηση υπαλλήλων στη Βαλένθια της 
Ισπανίας, όπου συµµετείχαν σε προγραµµατισµένη συνάντηση εργασίας.  

 
 

Για την αντιγραφή 

 


