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Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου 
την προσεχή Τρίτη 27 ∆εκεµβρίου 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.      Αίτηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «Επέκταση των υποδοµών 
ασθενών ρευµάτων στα κτίρια: της οδού Ανδρόγεω , γραφείων Παλιάς Πόλης, 
Παλαιάς Λαχαναγοράς, χώρου Data Center, Λότζια και Μάνδρα Καθαριότητας» του 
∆ήµου Ηρακλείου. 
2.      Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για αποζηµίωση ∆ηµοτικών Συµβούλων για τη 
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ 
3.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπά µισθώµατα  
4.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθ. 748/2011 
απόφασης του Μ.Π.Η 
5.      Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για πληρωµή διαφόρων δαπανών 
6.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών µε την πάγια προκαταβολή Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Σύλλα ∆ήµου Ηρακλείου 
7.      Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης  
8.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε χρον. 19-12-2011 
αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος του ∆ήµου. 



9.      Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για γάντια εργασίας 
10.      Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για πληρωµή οφειλών «Ασφαλτοστρώσεις – 
Τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων»της ∆ηµοτικής Ενότητας Τεµένους  
11.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών µε την πάγια προκαταβολή Τοπικής 
Κοινότητας Κάτω Ασιτών 
12.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης  
13.      Αξιολόγηση προσφορών για την εγκατάσταση ανελκυστήρων 
14.      Έγκριση πρακτικού του διαγωνισµού του έργου «Ανέγερση Νέου 
Κοιµητηρίου στην περιοχή Αη Γιάννη( Φάση Ζ) 
15.      Έγκριση πρακτικού ∆ιαγωνισµού του έργου «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων στις 
νέες ∆ηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Ηρακλείου» 
16.      Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την προµήθεια σκυροδέµατος που 
αφορά το έργο «Συντήρηση πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων». 
17.      Έγκριση όρων της διακήρυξης για την προµήθεια πλακών µαρµάρου, 
πωρολίθου, τσιµέντου και βοτσαλόπλακων. 
18.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθ. 
2362/7526/2449/2011 διαταγής πληρωµής του δικαστού του Μ.Π.Η 
 
 

Για την αντιγραφή 

 


