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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Ηράκλειο    24-6-2011                                                                                                   

 
                                                                                                 ΠΡΟΣ 

                                                                                      τον κ. ∆ήµαρχο  
                                                                                       τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
                                                                 Τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων    
    
            Αριθµ. πρωτ. 95240 
 
    Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. 
Βενιζέλου) την  Πέµπτη 30 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: 
 
1. Έγκριση - Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηρακλείου. 
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «∆ιαµόρφωση 

χώρου Στάθµευσης στο νεκροταφείο Συλλάµου». 
3. Υποβολή  της προµελέτης «Αποκατάσταση βόρειας παράπλευρης οδού Β.Ο.Α.Κ. από Κ.∆. 

Πρασσάς έως όρχο οχηµάτων-ΕΣ∆ΑΚ –του ∆ήµου Ηρακλείου» από την «Ακίνητα 
Καρτερού Α.Ε.» 

4. Επικαιροποίηση των τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ανάπλαση οδού Ατλαντίδος». 
5. Εξέταση των αιτήσεων :1) του κ. Ευθύµη Παπαδόπουλου και 2)των κληρονόµων 

Ι.Κουµιανάκη που αφορούν σε αιτήµατα τροποποίησης εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου της πολεοδοµικής ενότητας «Χρυσοπηγή-Πόρος–Κατσαµπάς-∆ηµητρίου-
Μπεντεβή –Ατσαλένιο» µεταξύ των Ο.Τ. 10 και 11,   καθώς και Εξέταση αιτήµατος 
τροποποίησης του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού σχεδίου της Πολεοδοµικής Ενότητας  
«Χρυσοπηγή-Πόρος-Κατσαµπάς-∆ηµητρίου-Μπεντεβή-Ατσαλένιο» στο Ο.Τ. 65 µετά από 
αίτηση των κ.κ.Μαυράκη Ευαγγ.Κουδουµά Γ .& Ε.Κορνελάκη Ι . και Βασιλοκωνσταντάκη 
Αθαν.  

6. Εξέταση αίτησης µε αρ.πρωτ. 948/2-2-04 της κ.Παρασκευά Μαρίας που αφορά 
τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή «Ατσαλένιο» στο Ο.Τ. που περικλείεται από 
τις οδούς Μηνά Γεωργιάδου, Παρθενίου Κελαιδή,Μεγάλου Αλεξάνδρου και Σήφακα  . 

7. Εξέταση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της ΠΕ «Άγιος 
Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέστα» στο ΟΤ 295 (Γ1566) µετά από αίτηµα των κ.κ. 
Τρυπάκη Γεωργίου κλπ.. 

8. Εξέταση αίτησης µε αριθµ. πρωτ. 36352/14-4-2008 της κ. Αµαργιανιτάκη Μαρίας που 
αφορά τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στην περιοχή Καµίνια στο Ο.Τ. που βρίσκεται 
βόρεια του Γηπέδου του ΟΦΗ και περικλείεται από τις οδούς Καντάνου,Πετλέµπουρη , 
Ισαύρων και Ανώνυµης οδού. 

9. Εξέταση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της Π.Ε. 
Αγ.Ιωάννης –Μεσαµπελιές-Φορτέτσα» στο Ο.Τ 66 (Γ1677)  µετά από αίτηση των κ.κ. 
Μαρίας & Σωτηρίου Γιαγκιόζη κλπ. 



10. Εξέταση αιτήµατος τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της Π.Ε. 
«Θέρισσος-∆ειλινά-Μασταµπάς-Κορώνη » στο Ο.Τ. 192 (Γ2199) µετά από αίτηση της 
κ.Παπαγιαννάκη Αλεξάνδρα. 

11. Αναµόρφωση  προϋπολογισµού. Eγγραφή νέου Κ.Α. µε τίτλο «Γεωτεχνική µελέτη 
περιβάλλοντος χώρου στο κ.χ. στην οδό ∆. Μποφώρ – Προµαχώνας Sabionara». 

12.  Αναµόρφωση  προϋπολογισµού.Eγγραφή νέου Κ.Α. µε τίτλο «Γεωλογική µελέτη 
περιβάλλοντος χώρου στο κ.χ. στην οδό ∆. Μποφώρ – Προµαχώνας Sabionara». 

13. Εισήγηση Επιτροπής για µετακινήσεις – τοποθετήσεις περιπτέρων και λιανικής πώλησης 
τσιγάρων.  

14. ∆ιακανονισµός οφειλών δηµοτών. 
15. Επιστροφές χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
16. Εξέταση της από 18-5-2011 ένστασης της Αναδόχου  του έργου «∆ιαµόρφωση  

Παραλιακής Λεωφόρου Λιµένα Ηρακλείου»  από κόµβο ΟΛΗ έως κόµβο Κατσαµπά» 
κατά της µε αριθµό 1678/6-5-2011 Πράξης της ∆ΤΥ ΟΛΗ ΑΕ σχετικά µε την 
συµπλήρωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου. 

      
       
 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                                                        

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ 


