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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Ηράκλειο    25/5 /2011                                                                                                   

 
                                                                                                 ΠΡΟΣ 

                                                                                      τον κ. ∆ήµαρχο  
                                                                                       τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
                                                                  Τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων       
 
 
            Αριθµ. πρωτ. 72648 
 
    Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. 
Βενιζέλου) την ∆ευτέρα 30 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. Εκτέλεση του έργου « ∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων της περιοχής Πέλλης και Νηρέως». 
2. Εκτέλεση του έργου « ∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων  επί της οδού Κονίτσης». 
3. Εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ∆ηµοτικών Θεάτρων». 
4. Εκτέλεση έργων και προµηθειών που βρίσκονται στον προϋπολογισµό του 2011. 
5. Έγκριση Τακτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « ∆ηµοτική Οδοποιία 

(Β΄Φάση) της ∆ηµοτικής Ενότητας Γοργολαϊνη».  
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιµεντοστρώσεις 

∆ηµοτικών ∆ρόµων» της ∆ηµοτικής Ενότητας Τεµένους.  
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου «∆ιαµόρφωση της εισόδου του Τ.∆.Βουτών» 

του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης του έργου. 
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης παράτασης του έργου «Ανάπλαση και Αναβάθµιση δυτικού παραλιακού 

µετώπου  από ΤΑΛΩΣ έως ΓΙΟΦΥΡΟ-Κατασκευή υδάτινου στοιχείου –Skate park-παιδικών 
χαρών. 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση της οδού Παύλου Μελά 
στα ∆ειλινά». 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση ∆ηµοτικών 
οδών». 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση αποχέτευσης 3ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου». 

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων». 
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Καθαρισµοί στα δύο Αοράκια». 
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων». 
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Καθαρισµοί ρεµάτων». 
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αθλητικών 

εγκαταστάσεων». 
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική αναβάθµιση στον κόµβο 

Αλικαρνασσού». 



18. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγ.Γεωργίου Πόρου και 
διαµόρφωση των οδών Κοµνηνών και Κονίτσης». 

19. Παράταση προθεσµίας  εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή νησίδας και πεζοδροµίων 
Λεωφ.∆ηµοκρατίας». 

20. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόµων». 
21. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ∆ηµοτικής 

Ενότητας Γοργολαίνη» 
22. Αποδοχή χρηµατοδότησης για την αποπληρωµή της µελέτης «Κτηµατογραφική αποτύπωση 

οικισµού Καλλιθέας». 
23. Στήριξη δράσης των διεθνών αγώνων « SPECIAL OLYMPICS 2011» που διοργανώνει η χώρα 

µας, από το ∆ήµο. 
24. Έγκριση υποβολής πρότασης από το ∆ήµο Ηρακλείου για τη δηµιουργία Κ∆ΑΠ, Κ∆ΑΠ ΑΜΕΑ 

και ΚΗΦΗ. 
25. Έγκριση για την αποδοχή υλοποίησης του ∆ήµου Ηρακλείου του προγράµµατος «ΦΥΚΗΣΑΠ» 

του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 (INTERREG IV). 
26. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Ηρακλείου στο πρόγραµµα Fundamental Rights and Citizenship 

(2007-13) της δράσης “Ι am Roma, Changing Mindsets”. 
27. Εισήγηση επιτροπής για µετακινήσεις-τοποθετήσεις περιπτέρων και λιανικής πώλησης τσιγάρων. 
28. Αναγνώριση οφειλής του ∆ήµου Ηρακλείου προς τους εργαζόµενους καθηγητές Φυσικής Αγωγής 

του Αθλητικού Οργανισµού του πρώην ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού (ΑΟ∆ΝΑ). 
29. Έγκριση της αριθµ. 73/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου «Τριµηνιαία 

έκθεση  εκτέλεσης προϋπολογισµού 2011». 
30. Πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών στο ΙΚΑ πρώην ∆ήµων.  
31. Eξουσιοδότηση του Ειδικού Ταµία του ∆ήµου. 
32. Αναµόρφωση προϋπολογισµού .- Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. 
33. Πρόταση απαλλαγής δηµοτών από αναδροµική χρέωση τελών. 
34. ∆ιακανονισµός οφειλής τελών Καθαριότητας και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων χώρων. 
35. ∆ιάθεση προσωπικού στο ∆ΟΠΑΕΗ. 
36. Καθορισµός αριθµού και ειδικοτήτων  εκτάκτου  προσωπικού. 
37. Kαθορισµός επιδόµατος υπαλλήλων του ∆ήµου εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη 

χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά 
το έτος 2010. 

38. Έγκριση µετάβασης Αντιδηµάρχου στη Θεσσαλονίκη. 
39. Aγορά βιβλίων. 
40. Αµοιβή Σχολικών Τροχονόµων. 
41. Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο ∆ήµο Μαλεβιζίου . 
42. Παράταση παραχώρηση χρήσης ακινήτου για την κατασκευή κέντρου πίστας εκπαίδευσης 

υποψηφίων οδηγών . 
43. Παραχώρηση ακινήτου στην περιοχή «∆ύο Αοράκια» στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας 

(ΟΕΚ). 
44. Eπανέκδοση αποφάσεων ∆.Σ.  
45. Έγκριση της αριθµ. 75/2011 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Κρήτης . 
46. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στο ΕΚΑΒ.  
47. Εκτύπωση ενηµερωτικών φυλλαδίων για τη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Μέριµνας του 

∆ήµου Ηρακλείου. 
48. Εκτύπωση  µπλόκ για τη ∆ηµοτικής Αστυνοµία. 
49. Έγκριση  όρων  σύµβασης µε τα ΕΛΤΑ . 
50. Ορισµός Επιτροπής παραλαβής της προµήθειας «Επεξεργασία & διάθεση λυµάτων οικισµού Άνω 

Ασιτών, της ∆ηµοτικής Ενότητας  Γοργολαϊνη». 



51. Oρισµός εκπροσώπου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου 
ΑΑΕ ΟΤΑ. 

52. Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ». 

53. Εκπροσώπηση µετοχών της ∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και ορισµός ελεγκτών για τη χρήση 2010. 
54. Αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής για το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων. 
55. Ανασυγκρότηση Α/θµίου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων , Κινηµατογράφων και Κέντρων 

∆ιασκέδασης . 
56. Ανασυγκρότηση Β/θµίου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων , Κινηµατογράφων και Κέντρων 

∆ιασκέδασης . 
57. Kαταβολή τιµήµατος προσκυρωτέας έκτασης σε δόσεις.  
58. Έκδοση - Αναπλήρωση αδειών Λαϊκής Αγοράς . 
59. Χορήγηση αδειών λειτουργίας κινητών καντινών σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιόκτητα ή µισθωµένα 

οικόπεδα). 
60. Έγκριση ορισµού συντονιστών για τα Ολοκληρωµένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) του 

∆ήµου Ηρακλείου και της ∆ηµοτικής Ενότητας  Νέας Αλικαρνασσού. 
61. Εξέταση της υπ’ αριθµ. 31965/2011 αίτησης της Μαρνελάκη Ευαγγελίας . 
62. ∆ιακανονισµός οφειλών δηµοτών. 
63. ∆ιαγραφή προστίµων ΚΟΚ. 
64. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1932 της  πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – 

Μεσαµπελιές – Φορτέτσα»  . ∆ιάθεση πίστωσης.  
65. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στο Κ.Χ. 2235 της  πολεοδοµικής ενότητας «Θέρισσος-∆ειλινά-

Κορώνη». ∆ιάθεση πίστωσης.  
66. Εξέταση της από 20-4-2011 ένστασης της Αναδόχου του έργου « ∆ιαµόρφωση της 

Παραλιακής Λεωφόρου Λιµένα Ηρακλείου από Κόµβο ΟΛΗ έως κόµβο Κατσαµπά», κατά της 
µε αριθµ. 1241/5-4-2011 Πράξη της ∆ΤΥ ΟΛΗ ΑΕ σχετικά µε τη µείωση εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης. 

 
 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                            

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ 


