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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Ηράκλειο    16/6/2011                                                                                                   

 
                                                                                                 ΠΡΟΣ 

                                                                                      τον κ. ∆ήµαρχο  
                                                                                       τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
                                                                 Τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων       
            Αριθµ. πρωτ. 87890 
 
    Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. 
Βενιζέλου) την  Τετάρτη 22 Ιουνίου 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: 
     - Συζήτηση ερωτήσεων  ∆ηµοτικών παρατάξεων (εξ αναβολής). 
1. 'Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αναµόρφωση ∆ηµοτικών Θεάτρων». 
2. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση-

Ενίσχυση δηµοτικού κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ». 
3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Παιδικού 

Σταθµού» 
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισµοί Παραλιών». 
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισµός Τµήµατος Μικράς 

Ασίας». 
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισµοί κοινοχρήστων χώρων». 
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων». 
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « ∆ηµιουργία Χώρου Ιστορίας και 

Μνήµης της Πόλης του Ηρακλείου στην Ανατολική Στοά του Προµαχώνα Μαρτινέγκο (Στοά 
Μακάσι)». 

9. Επικαιροποίηση  των τευχών δηµοπράτησης  του έργου «Ανάπλαση-ανακατασκευή  της οδού και 
Πλατείας Παρασκευοπούλου». 

10. Έγκριση προϋπολογισµού  ∆ηµοτικού Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και   
Μαζικής ΄Αθλησης Ηρακλείου (∆ΟΠΑΦΜΑΗ). 

11. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάµενων Συστηµάτων και 
∆εδοµένων του ∆ήµου Ηρακλείου για την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης». 

12. Έγκριση συνέχισης του προγράµµατος του Βενετικού Αρχείου Ηρακλείου και  του προγράµµατος 
µεταφράσεων Γερµανικού Αρχείου Φράιµπουργκ. 

13. Τέλεση Μνηµόσυνου 62 Μαρτύρων. 
14. Έγκριση δαπάνης µεταφοράς της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Ηρακλείου. 
15. Εκτύπωση ενηµερωτικών φυλλαδίων για τη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Μέριµνας του 

∆ήµου Ηρακλείου. 
16. Έγκριση Προγράµµατος και προϋπολογισµού δαπανών των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

«Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2011» 
17. Έγκριση σύναψης συµφωνίας µε τη «Σύµπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων 

Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» µε διακριτική  επωνυµία 
«Αλληλεγγύη Κρήτης» για την εκτέλεση της πράξης:  «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κρήτης». 



18. Αποδοχή δωρεάς µηχανηµάτων κλιµατισµού-ψύξης-θέρµανσης για την αίθουσα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εξοικονόµησης ενέργειας. 

19. Θεσµοθέτηση δέκα θέσεων πρακτικής άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ. 
20. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών πρασίνου Π.∆. 28/80 για το έτος 2011. 
21. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. Εγγραφή νέων Κ.Α. Ενίσχυση πιστώσεων. 
22. Μίσθωση χηµικών τουαλετών δίµηνης  διάρκειας. 
23. Λύση σύµβασης µίσθωσης οικοπεδικού χώρου στη Φορτέτσα για χρήση χώρου στάθµευσης. 
24. Ανανέωση, αναπλήρωση  κ.λ.π. Αδειών Λαϊκών αγορών. 
25. ∆ιακανονισµός οφειλών δηµοτών. 
26. Επιστροφές χρηµάτων  ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
27. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία των  Νανάκη 

Αµαλία κ.λ.π. 
28. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία  ιδιοκτησία της 

Χατζηγιάννη Βασιλείας συζ. ∆ηµ.Κοιλάδη. 
29. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία της Νταγκίνη 

Μαρίας . 
30. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία των Κατσιλιέρη 

Σοφίας και Ανδρουλάκη Εµµ. 
31. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία του Τζανιδάκη 

Βασίλειου. 
32. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία των Μπριλάκη 

Κων/νου & Εµµ. Ο.Ε.Ε. 
33. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία Νιργιαννάκη 

Αικ.,Μακράκη Κων/νου και Μιχελάκη Άννας . 
34. Προσκύρωση ∆ηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία των Βλαχάκη 

Παναγιώτη και Πελαγίας. 
35. Eφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 329 της πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές 

–Φορτέτσα». ∆ιάθεση πίστωσης. 
36. Eφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.1333 της πολεοδοµικής ενότητας  «Ατσαλένιο». ∆ιάθεση 

πίστωσης. 
37. Εξέταση της από 20-4-2011 ένστασης της Αναδόχου του έργου «∆ιαµόρφωση Παραλιακής 

Λεωφόρου Λιµένα Ηρακλείου από κόµβο ΟΛΗ έως κόµβο Κατσαµπά» κατά της µε αριθµ. 
1251/5-4-2011 Πράξης της ∆ΤΥ ΟΛΗ ΑΕ σχετικά µε την αποκατάσταση ουσιωδών και 
επικίνδυνων ελαττωµάτων του έργου. 

38. Εξέταση του 3ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύµβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης του έργου «∆ιαµόρφωση της Παραλιακής Λεωφφόρου Λιµένος Ηρακλείου από 
Κόµβο ΟΛΗ έως Κόµβο Κατσαµπά» και Λήψη απόφασης επί της από 11-4-2011 Ένστασης της 
κοινοπραξίας ΒΚΜ WORKS AE ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ∆ΗΜ. Αναδόχου 
του έργου «∆ιαµόρφωση της Παραλιακής Λεωφόρου Λιµένος Ηρακλείου από Κόµβο ΟΛΗ έως 
Κόµβο Κατσαµπά», κατά της υπό στοιχεία 1072/24-3-2011 πράξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ΟΛΗ». 

39. Σύναψη συµβάσεων εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (δίµηνης διάρκειας ) 
      για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2011». 
 

       
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                                                        

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ 


