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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Ηράκλειο    29/4 /2011                                                                                                   

 
                                                                                                 ΠΡΟΣ 

                                                                                      τον κ. ∆ήµαρχο  
                                                                                       τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
                                                                  Τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων       
 
            Αριθµ. πρωτ. 51.249 
 
    Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. 
Βενιζέλου) την Τρίτη 3 Μαΐου 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. Προτάσεις – Ερωτήσεις. 
2. Ανακοινώσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
3. Εκτέλεση του έργου «Οδική σύνδεση της Καπάζουρνα µε τις οδούς Μαυσώλου, ∆ιδούς και 

Αρτεµησίας – Αισθητική αναβάθµιση αυτών».  
4. Έγκριση τακτοποιητικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Κυρίας και Συµπληρωµατικής Σύµβασης 

για το έργο «Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας στην Κνωσό».  
5. Παραλαβή µελέτης µε τίτλο «Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη πλατείας Ατσαλένιου».  
6. Σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση – 

ανακατασκευή της οδού Παπαναστασίου».  
7. Αποδοχή δωρεάς τριών αυτοκινήτων τύπου κλούβας από την Τ.Ε.∆.Κ. 
8. Ανάκληση της µε αρ. 673/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Αλικαρνασσού.  
9. Επιλογή εταιρείας ταχυµεταφορών, επιστολών και δεµάτων, εσωτερικού και εξωτερικού, έτους 

2011 όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
10. Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος και αποστολή συστηµένων µε 

απόδειξη παραλαβής από τα ΕΛΤΑ.  
11. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για ενταλµατοποίηση τιµολογίων παρελθούσης χρήσης 2010.   
12. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για εγγραφή νέας πίστωσης.  
13. Έγκριση εκδήλωσης και δαπάνης για την διεξαγωγή αγώνων κλασικού αθλητισµού στο 

Παγκρήτιο Στάδιο και στο Στάδιο Ελευθερίας προς τιµήν των 62 Μαρτύρων που διοργανώνει η 
3η ∆ηµοτική Κοινότητα.   

14. Εκδήλωση Πρωτοµαγιάς στην 4η Νότια ∆ηµοτική Κοινότητα.  
15. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια  βιβλίων.  
16. Έγκριση δαπάνης συνδροµής προς εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ. 
17. Έγκριση της δαπάνης συµµετοχής του ∆ήµου Ηρακλείου για την φάση Ι του προγράµµατος 

“ROMA – NET”.  
18. Αίτηµα χορηγίας για την προβολή της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και του 

έργου του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, 13 & 14 Μαΐου 2011.   
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόµενων δράσεων για το έτος 2011.  
20. Χρησιµοποιήσεις – Αναπληρώσεις Αδειών Λαϊκής Αγοράς .  



21. Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος 
Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα» στο Ο.Τ. 405(Γ1636).  

22. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 40 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

23. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 334 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

24. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 2061  της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

25. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 2061 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

26. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 4000 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

27. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 2189 της  πολεοδοµικής ενότητας «Θέρισσος – ∆ειλινά – 
Κορώνι – Μασταµπάς»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

28. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 419 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

29. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 456 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

30. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 58 της  πολεοδοµικής ενότητας «Πόρος – Πατέλες - 
Μπεντεβή»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

31. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 295 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 
Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆ιάθεση πίστωσης.  

32. Τακτοποίηση – διακανονισµός – ρύθµιση οφειλών δηµοτών. 
33. ∆ιαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου οφειλής λόγω ρυµοτοµίας προσκύρωσης.  

 
 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                                                        

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ 


