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             Οργάνων 
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Πληροφορίες: Κεφάκης Ε., 
                     Μπαρµπουνάκη Ε. 
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          Ηράκλειο 31/10/2011  
          Αρ. Πρωτ.:172725 
 
 
                      

                     ΠΡΟΣ: 
                      
          τον κ. ∆ήµαρχο                              
          τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
          τους κ.κ. Προέδρους των                        
          ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 

  

      Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. 

Βενιζέλου)  την προσεχή Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2011   και  ώρα 14.00 σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, προκειµένου να συζητήσουµε και να πάρουµε 

αποφάσεις στα  παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 2189». 
2. Εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη παλαιάς βρύσης Βαγιάς Κερασίων» 
3. Εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πεζοδροµίων και ΚΧ». 
4. Εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδού Αγ.Γεωργίου τοπικής κοινότητας Βενεράτου, 

δηµ.Ενότητας Παλιανής». 
5. Εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδροµίων στο κέντρο της πόλης». 
6. Εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση-ανακατασκευή της οδού και πλατείας 

Παρασκευοπούλου». 
7. Eκτέλεση της εργασίας « Επιδιόρθωση και ανακατασκευή περιφράξεων». 
8. Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

της Ελλάδας για το έργο «Ανακαίνιση και Ανάδειξη του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πενταµοδίου και διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου». 

9. Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις οδών ∆ήµου 
Ηρακλείου» έτους 2010. 

10. Έγκριση 2ου  ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού  πίνακα του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις 
δρόµων ∆ηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων ∆ήµου Ηρακλείου» έτους 2009. 

11. Έγκριση 2ου  ανακεφαλαιωτικού –τακτοποιητικού πίνακα του έργου  «Βελτίωση 
βατότητας δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου και τοπικών διαµερισµάτων, έτους 2008». 

12. Έγκριση 2ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Βελτίωση επέκταση  
Νεκτροταφείου Συλλάµου». 

13. Έγκριση 2ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Τεχνικά έργων Οδοποιίας στο 2ο 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα» 

14. Έγκριση 3ου  ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού  πίνακα του έργου  «∆ιαπλατύνσεις, 
διαµορφώσεις,διανοίξεις οδών ∆.Ηρακλείου» έτους 2009. 

15. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου 
«Αποκατάσταση δηµοτικού κτιρίου Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης-Λειτουργική 
διαρρύθµιση». 
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16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δηµοτικού 
κτιρίου Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης-Λειτουργική διαρρύθµιση». 

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξοπλισµός και Συντήρηση 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής». 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοικτού 
κολυµβητηρίου Νέας Αλικαρνασσού (1ο Υποέργο)». 

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισµός Καρτερού-
Ηροδότου-Καλλιθέας-Πρασσά». 

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και Εξοπλισµός 
Πάρκου Αγίου Νεκταρίου». 

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιάνοιξη Λ.Ικάρου & 
Κατασκευή πεζοδροµίων Λ.Ικάρου και Αρτεµησίας». 

22. Παραλαβή  µελετών του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικού έργου ∆ήµου Τεµένους». 
23. Παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών των έργων : 

- «Βελτίωση βατότητας-Άρση ανωµαλιών δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου», 
έτους 2009 

- «Ανακατασκευή δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου» έτους 2010. 
- «Φρεζάρισµα ∆ήµου ηρακλείου και τοπικών διαµερισµάτων» έτους 

2009. 
- «∆ιανοίξεις-Αποκαταστάσεις δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου» έτους 2010. 
- «∆ιαπλατύνσεις, διαµορφώσεις , διανοίξεις οδών ∆ήµου Ηρακλείου» 

έτους 2009. 
24. Τρόπος εκτέλεσης έργων και προµηθειών που βρίσκονται στον προϋπολογισµό του 

2011. 
25. Τροποποίηση των αριθµ. α)   472/2011 και  β) 570/2011 απόφασεων ∆.Σ. 
26. Συµπλήρωση της  µε αριθµ. 99/2011 απόφασης ∆.Σ. (626/2011 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής). 
27. Ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης  ∆ηµοτικού Κοινωφελούς Ιδρύµατος. 
28. Εγγραφή του ∆ήµου Ηρακλείου ως συνδροµητή σε νοµική έκδοση. 
29. Συµµετοχή του ∆ήµου Ηρακλείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Πιλοτικό Πρόγραµµα 

για την επανεγκατάσταση-Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την ένταξη των προσφύγων». 
30. Προµήθεια κρανών για δικυκλιστές. 
31. Ορισµός επιτροπής για έλεγχο και έγκριση ονοµάτων για ανώνυµες οδούς. 
32. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης αιτηµάτων για  τοποθέτηση ή µετακίνηση κάδων. 
33. Πληρωµή δαπανών ∆ΟΚΑΠΗ Ηρακλείου, ΚΑΠΗ Ν.Αλικαρνασσού και ΚΑΠΗ 

Τεµένους. 
34. Έγκριση απολογιστικών  στοιχείων Σχολικών Επιτροπών 2010. 
35. Γνωµοδότηση για παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για 

την πραγµατοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων. 
36. Αποδοχή-κατανοµή κρατικής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

σχολείων και έγκριση της κατανοµής της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του 
∆ήµου Ηρακλείου. 

37. Καθορισµός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  Σχολικών Επιτροπών.  
38. Έγκριση Κανονισµών Λειτουργίας Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 

Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι και 
Ωδείου Ηρακλείου. 

39. Eισήγηση για τη δηµιουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών 
τους. 
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40. Oργάνωση και λειτουργία του προγράµµατος «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινωνικής 
πρόνοιας και φροντίδας στους µητροπολιτικούς ∆ήµους της Κρήτης». 

41. Έγκριση δαπανών  διαφόρων εκδηλώσεων. 
42. Έγκριση  διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκτύπωσης. 
43. Έγκριση µετάβασης Αντιδηµάρχων στην Αθήνα. 
44. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 
45. Παραχώρηση ακινήτων (δωρεά) στην Αυγενική για την υλοποίηση του έργου «Β΄Φάση 

Αρδευτικό Αυγενικής». 
46. Εκµίσθωση καταστηµάτων στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Αγίου Ιωάννη. 
47. Εκµίσθωση αγροτικών ακινήτων του ∆ήµου Ηρακλείου που βρίσκονται στην Περιφέρεια 

Ινι-Μαχαιρά. 
48. Λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου 
49. Λήξη µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας οικογένειας Λυδάκη για τη λειτουργία λαϊκής 
      αγοράς στη Θέση Πατέλες. 
50. Εξέταση ένστασης της κ.Νανάκη Αµαλίας κατά της  417/2011 απόφασης ∆.Σ. 
51. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης µε τίτλο «Πολεοδοµική µελέτη 

επέκτασης της Πολεοδοµικής Ενότητας «ΑΜΦΙΘΕΑ» του ∆ήµου Ηρακλείου. 
52. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης µε τίτλο «Πολεοδοµική µελέτη 

επέκτασης της Πολεοδοµικής Ενότητας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ –ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ-
ΜΑΡΑΘΙΤΗΣ» του ∆ήµου Ηρακλείου. 

53. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης µε τίτλο «Πολεοδοµική µελέτη 
επέκτασης της Πολεοδοµικής Ενότητας «ΚΑΤΩ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ-ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΠΑ 
ΤΙΤΟΥ-ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» του ∆ήµου Ηρακλείου. 

54. Υποκατάσταση µελετητών για την εκπόνηση της Πολεοδοµικής µελέτης µε τίτλο 
«Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ,α) Συµπλήρωση κτηµατογραφικής αποτύπωσης 
και αναθεώρηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου τµήµατος της Πολεοδοµικής  
Ενότητας «Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα» (Οικισµός Παλαιάς Φορτέτσας ) 
β) Κτηµατογραφική αποτύπωση και πολεοδοµική µελέτη επέκτασης στα τµήµατα µε 
αριθµό 15α (Νότιες επεκτάσεις Μεσαµπελιών) ∆ήµου Ηρακλείου». 

55. Εξέταση αιτήµατος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης µε αρ.πρωτ. 9853/28-1-2010 που 
αφορά  τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της Π.Ε. «Άγιος Ιωάννης-
Μεσαµπελιές-Φορτέτσα» στα Ο.Τ. 350α (χώρου εκκλησίας) και Κ.Χ. 563 (Γ2021). 

56. Επανεξάταση της υπ΄αριθµ.πρωτ. 2772/30-3-2006 ένστασης των κ.κ. Μαυρακάκη 
Ιωάννη και Μαυρακάκη-Παπαδάκη Μαρίας, η οποία υποβλήθηκε κατά της υπ΄αριθµ. 
323/2005 απόφαση του ∆.Σ. Ηρακλείου. 

57. Εξέταση αίτησης µε αριθµ.πρωτ. 10939/30-6-2006 των κ.κ. Ανθούλη Ελένης,Ανθούλη 
∆έσποινας, Γαλάνη Γεωργίου, Βαµβουκάκη Ελένης, Τριανταφύλλου Θεοδώρου, 
Φροσυνάκη Ευπραξίας που αφορά τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 711 (Γ1808) 
της  Π.Ε. «Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα». 

58. Εξέταση της αίτησης  του κ.Κυπριωτάκη Ρούσσου µε αρ.πρωτ. 111295/14-7-2011 που 
αφορά τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της Π.Ε. «Άγιος Ιωάννης-
Μεσαµπελιές –Φορτέτσα» µεταξύ  των Ο.Τ. 340 (Γ1648) και Κ.Φ. 333 (Γ1624). 

59. Εξέταση αίτησης µε αρ.πρωτ. 160891/31-12-2010 της κ.Μαρίας Μαλλιαράκη-
Τριανταφύλλου που αφορά σε τροπποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 23,28 , Κ.Φ.28 και 
Κ.Χ.27 της Π.Ε. «Χρυσοπηγή-Πόρος-Κατσαµπάς-∆ηµητρίου-Μπεντεβή-Ατσαλένιο». 

60. Καταβολή τιµήµατος προσκυρωτέας έκτασης σε δόσεις. 
61. Eφαρµογή σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.715  της πολεοδοµικής ενότητας  «Αγ.Ιωάννης 

Μεσαµπελιές-Φορτέτσα». ∆ιάθεση πίστωσης. 
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62. Eφαρµογή σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 2047,2056,2057,2058 της πολεοδοµικής ενότητας  
«Άγιος Ιωάννης-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα». ∆ιάθεση πίστωσης. 

63. Εισήγηση επιτροπής για µετακινήσεις-τοποθετήσεις περιπτέρων. 
64. Έκδοση-συµπλήρωση  παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών. 
65. ∆ιακανονισµός οφειλής δηµοτών. 
66. Ανάκληση αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 
67. Επιστροφή χρηµάτων  ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
68. Χορήγηση άδειας  ίδρυσης  & λειτουργίας καταστηµάτων  υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  
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