
                              Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 007 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Ηράκλειο   2-9-2011    
                                                                                               

                                                                                                 ΠΡΟΣ 
                                                                                       τον κ. ∆ήµαρχο  

                                                                                       τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
                                                                 Τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων    
    
 
            Αριθµ. πρωτ. 141088 
 

         Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (αίθ. 
Ελευθ. Βενιζέλου) την Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 14.00, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, προκειµένου να συζητήσουµε και να 
πάροµε αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα: 
 

 
       ΘΕΜΑΤΑ: 
 

1. Εκλογή εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ενότητας ∆ήµων 
Κρήτης (Π.Ε.∆. Κρήτης) ,   σύµφωνα µε το Π.∆. 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-8-2011 
τεύχος Α’) 

 
2. Εκτέλεση του έργου « Κατασκευή φρεατίων και περίφραξης στη Λεωφ.Κνωσού». 

Τροποποίηση Τεχνικού προγράµµατος και αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου 
έτους 2011. 

3. Εκτέλεση του έργου «Περίφραξη αθλητικού Κέντρου Αγ.Βλάσση». Τροποποίηση 
Τεχνικού προγράµµατος και αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2011. 

4. Εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση Κ.Χ. στον Κατσαµπά». Τροποποίηση Τεχνικού 
προγράµµατος και αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2011. 

5. Εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Αποτύπωση και κτηµατογράφηση εκτάσεως 352 
στρεµµάτων ιδιοκτησίας ∆ήµου Ηρακλείου στη θέση «Τράπεζα» του ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος Ιεράπετρας Λασιθίου». 

6. Υποβολή πρότασης ∆ήµου Ηρακλείου για την προµήθεια   µε τίτλο «Μητροπολιτικό 
∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Ηρακλείου στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση Πρόσκληση 
28» 

7. Εξουσιοδότηση  του ∆ηµάρχου  για την υπογραφή της σύµβασης, ανάµεσα στο ∆ήµο 
και τη ∆ΕΗ ΑΕ , για την υπογείωση των δικτύων της ∆ΕΗ ΑΕ στις οδούς 
Μαυσώλου, ∆ιδούς και Αρτεµισίας. 

8. Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης ανάµεσα στο ∆ήµο 
και τον ΟΤΕ για το έργο «Υπογειοποίηση του δικτύου ΟΤΕ σε τµήµατα των οδών 
Μαυσώλου, ∆ιδούς και Αρτεµισίας». 

9. Τροποποίηση της αριθµ. 227/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
αναµόρφωση προϋπολογισµού. 

10. Τροποποίηση δικαιούχου της ενταγµένης πράξης µε τίτλο «Επεξεργασία λυµάτων 
Οικισµών Αυγενικής  Βενεράτου και Κερασίων». 



 
11. Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους, στα 

νέα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού ∆ήµου Ηρακλείου (407/2011 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής). 

12. Mεταφορά προγράµµατος δράσης Παιδικού Σταθµού Παλιανής στο ∆ηµοτκό 
Οργανισµό Προσχολικής αγωγής, φροντίδας και Μαζικής ΄Αθλησης Ηρακλείου. 

13. Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισµού Ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών Μελετών και 
Προµηθειών ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης- Πολιτισµού- Περιβάλλοντος 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. 

14. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών ∆ήµου 
Ηρακλείου. 

15. Συµµετοχή του ∆ήµου Ηρακλείου στο δίκτυο ROM. 
16. Αναµόρφωση προϋπολογισµού  έτους 2011.Τροποποίηση τίτλου µελέτης. 
17. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. Εγγραφή – ενίσχυση νέων ΚΑ. εσόδων – εξόδων.   
18. Ανάθεση του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2011. 
19. Ορθή επανάληψη της αριθµ. 517/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(ορθή 

επανάληψη της αριθµ. 71/2011 απόφασης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής µε θέµα: 
«Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου»- ). 

20. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων  Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος. 

 
 
 
 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                                                                  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ                                                                            


