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                        Ηράκλειο 24/2/2012  
                        Αρ. Πρωτ.:31290 
 
 
                      
                     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 Tρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012    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: 

 
1. Έγκριση µελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κυκλοφοριακού 

κόµβου Πιτσουλάκη-Κλεάνθη-Αστρινάκη». 
2. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου κανονισµού νέων τιµών µονάδος και 1ου 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «∆ηµιουργία οικοτουριστικής 
διαδροµής στο ρέµα από Αυγενική µέχρι Άγιο Φανούριο  Βενεράτου». 

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) για το έργο :  
«Αποπεράτωση Αθλητικού Κέντρου Φορτέτσας». 

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Συντήρηση Νέου Κοιµητηρίου» 
5. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου «Φρεζάρισµα 

δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου» έτους 2009. 
6. Έγκριση του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή δρόµου που συνδέει το ∆.∆. Κάτω Ασιτών µε τον οικισµό Γοργολαϊνη»   
πρώην ∆ήµου Γοργολαϊνη. 

7. Έγκριση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο 
«Ανάπλαση-ανακατασκευή στην οδό Παπαναστασίου». 

8. Παραλαβή της µελέτης «Αποτύπωση ∆ηµοτικών Εκτάσεων» ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ν.Αλικαρνασσού. 

9. Παραλαβή της µελέτης «Μελέτη διάνοιξης οδού Πρασσά-Καλλιθέα». 
10. Έγκριση και παραλαβή των Τευχών ∆ηµοπράτησης του Έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Ο∆ΟΥ ΙΚΑΡΟΥ». 
11. Τρόπος εκτέλεσης έργων και προµηθειών που βρίσκονται στον προϋπολογισµό του 

2012.  
12. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «∆ιανοίξεις οδών στην νέα επέκταση του 

σχεδίου» του 2010. 
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13. Παράταση περαίωσης του έργου «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυµοτοµούµενων και 
επικινδύνως ετοιµόρροπων κτισµάτων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Ηρακλείου». 

14. Παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση του δηµοτικού 
κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ µετά την ενίσχυσή του». 

15. Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή νησίδας και 
πεζοδροµίων Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας». 

16. Αναµόρφωση προϋπολογισµού  έτους 2012.  
17. Αναπροσαρµογή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τελών διαφηµίσεων, καθώς 

και την Παροχή Υπηρεσιών των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Ηρακλείου. 
18. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού του ∆ήµου για το δ΄ τρίµηνο του έτους 2011 

(απόφαση  43 /2012 Οικονοµικής Επιτροπής). 
19. Παράταση της προθεσµίας δήλωσης των ακινήτων στα πλαίσια της διαδικασίας 

εφαρµογής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (απόφαση 42/2012 Οικονοµικής 
Επιτροπής). 

20. Εξέταση ένστασης κατά της 586/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
21. Έγκριση µετάβασης Αντιδηµάρχων Ηρακλείου στην Αθήνα. 
22. Έγκριση  µετάβασης Αντιδηµάρχου Ηρακλείου κ. Σχοιναράκη Αγγελικής στην 

Γαλλία. 
23. Έγκριση χορήγησης φωτογραφίας για δηµοσίευση του πίνακα «Η βάπτιση του 

Χριστού» του ∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου. 
24. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου µας στην ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης. 
25. Έγκριση εκδοτικού προγράµµατος έτους 2012 της Β.∆.Β». 
26. Εκδήλωση για τον εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας παιδικού βιβλίου. 
27. Έγκριση για τις εκδηλώσεις Αποκριάς και Καθαρής ∆ευτέρας στη 4η Νότια 

∆ηµοτική Κοινότητα και στην ∆ηµοτική Ενότητα Παλιανής. 
28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση συνάντησης εργασίας στα πλαίσια 

του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 µε 
ακρωνύµιο ΦΥΚΗΣΑΠ.  

29. Καθορισµός ειδικότητας της σύµβασης µίσθωσης έργου για το έτος 2011. 
30. Εξαίρεση προσωπικού από την εφαρµογή πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 
31. Αποδοχή συµπληρωµατικών προγραµµάτων αθλητισµού για όλους 2011-2012 και 

παραχώρηση υλοποίησής τους στον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 
32. Αποδοχή χρηµατοδότησης προγράµµατος Σχολικών Τροχονόµων περιόδου 

Σεπτεµβρίου –∆εκεµβρίου 2011. 
33. Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για µεταβολές σχολικών µονάδων 

αρµοδιότητας του ∆ήµου Ηρακλείου. 
34. Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆/θµιας  Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου 
Κρήτης». 

35. Έγκριση µελετών υποέργων για την υλοποίηση της πράξης «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Ειδικών σχολείων και Τµηµάτων ΄Ενταξης ∆ήµου Ηρακλείου». 

36. Έγκριση υλοποίησης Πράξης µε τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Ηρακλείου». 
37. Έγκριση υλοποίησης Πράξης µε τίτλο « Στερέωση Αποκατάσταση και Ανάδειξη του 

µετώπου της Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη». 
38. Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Ηρακλείου και του Γ. Ν. 

Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο» για την ίδρυση και λειτουργία δηµοτικού 
ιατρείου. 
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39. Έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συµφωνητικού σύµβασης χρησιδανείου για την 
υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας». 

40. Συµµετοχή του ∆ήµου Ηρακλείου σε αναπτυξιακή σύµπραξη για την υποβολή 
πρότασης στις τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες. 

41. Ορισµός µελών για ανανέωση ∆ιοικητικών Συµβουλίων ΕΣ∆ΑΚ. 
42. Παράταση διάρκειας του διαχειριστικού συµβουλίου της  Εταιρείας Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης πρώην ∆ήµου  Γοργολαίνη. 
43. Αποδοχή κληροδοσίας Μαρίας Λεµπιδάκη . 
44. Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 73ου 

Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 
45. Έγκριση διενέργειας εκ νέου δηµοπρασίας  για την στέγαση του Κέντρου Κοινοτικής 

Φροντίδας της Γ’ ∆ηµοτικής Κοινότητας της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του 
∆ήµο Ηρακλείου. 

46. Παραχώρηση χρήσης καταστήµατος αρ.1 Εργατικών Κατοικιών Μπεντεβή. 
47. Τροποποίηση της αριθµ. 68/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβούλιου σχετικά µε την 

«Αναµόρφωση προϋπολογισµού για ενταλµατοποίηση τιµολογίων παρελθούσης 
χρήσης». 

48. Αντικατάσταση µελών Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012. 

49. Εισήγηση για εξουσιοδότηση Αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Μπολάκη Αριστείδη ,για 
την ανανέωση των παραγωγικών αδειών  των πωλητών Λαϊκών Αγορών. 

50. Εφαρµογή προγράµµατος ∆ακοκτονίας  2012. 
51. Συµβιβαστικός καθορισµός αξίας καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου που 

προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία Τζορµπατζάκη  Χρυσάνθης κλπ στην περιοχή Αη 
Γιάννη-Μεσαµπελιές-Φορτέτσα.(αποφ.39/2012 Οικονοµικής Επιτροπής). 

52. Tροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πολεοδοµικής ενότητας 
«Θέρισσος-∆ειλινά-Μασταµπάς-Κορώνη» από Ο.Τ. 167Α (2136) µετά από αίτηση 
των κ.κ.Τριανταφυλλάκη Σπυρίδωνα και Φασουλάκη Αριστέας. 

53. Επικαιροποίηση της µε αρ. 606/2008 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου 
που αφορά τροποποίηση Σχεδίου Πόλης στο ΟΤ 1293 της Πολεοδοµικής Ενότητας 
«Ατσαλένιο». 

54. Επικαιροποίηση των µε αριθµ. 895/2005 και 979/2008 αποφάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ηρακλείου που αφορούν τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο ΟΤ που 
περικλείεται από τις οδούς Ελευθέρνης, Ισαύρων, Καντάνου και Λ.62 Μαρτύρων 
στην περιοχή «Καµινίων». 

55. Τακτοποίηση οφειλών δηµοτών. 
56. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
57. Χορήγηση  άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. 
 

 

                                                                 Ο Πρόεδρος 

 

                                                                                  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ KAΡΑΤΖΑΝΗΣ                                                    


