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                        Ηράκλειο22/ 3/2012  
                        Αρ. Πρωτ.: 46708 
 
 
                      
                     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  Τρίτη   27 /3 / 2012    και  ώρα 14.00 προκειµένου να συζητήσουµε 

και να πάρουµε αποφάσεις στα  παρακάτω θέµατα: 

 

1. Εκτέλεση του έργου:  «∆ιαµόρφωση τµηµάτων οδών Μπατουβά και Ιερωνυµάκη». 

2. Έγκριση των προτάσεων της µελέτης : «∆ιαµόρφωση Πλατείας Ατσαλένιου». 

3. Έγκριση για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στο ΕΣΠΑ του έργου: «Ανάπλαση 

των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού-

Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου-Φάση Α».  

4. Τρόπος εκτέλεσης έργων και προµηθειών που βρίσκονται στον προϋπολογισµό του 2012. 

5. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τεχνικά έργων οδοποιίας 

∆ήµου Ηρακλείου και Τοπικών ∆ιαµερισµάτων έτους 2011. 

6. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίων στο 2ο 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα» έτους 2011. 

7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα,  εξέταση ένστασης και χορήγηση παράτασης 

για το έργο : «Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών κτιρίων». 

8. Έγκριση 2ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών ∆ήµου 

Ηρακλείου» έτους 2010. 

9. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «∆ιαµόρφωση Πλατείας Ιερού 

Ναού Αγ. Γεωργίου ∆αφνών και παράπλευρων δρόµων». 

10. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού  Πίνακα  του έργου: 

«Ανακατασκευή δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου και τοπικών διαµερισµάτων» έτους 2009 . 
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11. Τροποποίηση Προϋπολογισµού και ένταξη µελέτης µε τίτλο : «Μελέτη συναρµογής 

τµηµάτων της Λ. Ικάρου και διαµόρφωση των κυκλικών της κόµβων». 

12. Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου : «Συµπληρωµατικές εργασίες 

κτιρίου πλατείας ∆ασκαλογιάννη». 

13. Παράταση των εργασιών που αφορούν στο έργο: «Αναστήλωση Πύλης Παντοκράτορα 

Μετώπου προς την Πόλη». 

14. Παράταση  προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «∆ιαµόρφωση Κοινόχρηστου χώρου στα 

Κεράσια». 

15. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Ηρακλείου 2011-2014. 

16. Ολοκλήρωση της προµήθειας ειδών ένδυσης &υπόδησης για το ένστολο προσωπικό της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας . 

17. Έγκριση εκτέλεσης προµήθειας «Αφίσες ,φυλλάδια και µπλουζάκια», για την υλοποίηση 

του διακρατικού προγράµµατος ¨Fundamental   Rights and Citizenship’(2007-13), της 

δράσης «Ι am Roma, Changing Mindsets». 

18. Αδελφοποίηση «Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης» µε την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 

Αλεξανδρείας. 

19. Έγκριση συνδροµής περιοδικών εκδόσεων.(Β.∆.Β) 

20. ∆ιάθεση πίστωσης δαπανών  της Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης . 

21. Εισήγηση για την συµµετοχή του ∆ήµου Ηρακλείου σε αναπτυξιακή σύµπραξη για 

την υποβολή πρότασης στα Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.  

22. Ορισµός υπευθύνου Έργου & Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου για την πράξη «Ανάπτυξη ∆οµών 

και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέµηση της βίας».  

23. Yπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Ηρακλείου και του Συλλόγου 

«∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Ν. Ηρακλείου για τη λειτουργία εθελοντικού 

κοινωνικού Ιατρείου και φαρµακείου. 

24. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την άρση της κυκλοφορίας οχηµάτων του 

∆ήµου. 

25. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης άχρηστου εξοπλισµού Πληροφορικής 

26. Έγκριση µετάβασης Αντιδηµάρχων  στην Αθήνα. 

27. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού για ενταλµατοποίηση δαπανών-τιµολογίων  

παρελθούσης χρήσης. Eνίσχυση Κ.Α. 
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28. Ολική και Μερική Ανατροπή  Αναλήψεων Υποχρέωσης. 

29. Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Υπηρεσιών του 

Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας-Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στις περιοχές 

Μασταµπά-Ατσαλένιου . 

30. Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου προς χρήση οικισµού Συλλάµου Βασιλειών.  

31. Εκµίσθωση ακινήτου στην Νέα Λαχαναγορά του ∆ήµου Ηρακλείου . 

32. Λύση µίσθωσης και επιστροφή ποσού εγγυοδοσίας.(Α΄ΚΑΠΗ Ηρακλείου) 

33. Συνέχιση µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Ε΄  ΚΑΠΗ Ηρακλείου. 

34. Τροποποίηση της υπ. αρ. 48/2012 Α. ∆. Σ..(Ακίνητο 25ης Αυγούστου αρ.3). 

35. Αίτηµα µισθωτή δηµοτικού καταστήµατος για µείωση µισθώµατος. 

36. Σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για το ΚΕΠ ( παράρτηµα). 

37. Τροποποίηση Οργανισµού  Εσωτερικών Υπηρεσιών. 

38. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Επιτροπών  Πρωτοβάθµιας  & ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆. Ηρακλείου. 

39. Εισήγηση για την έγκριση της ετήσιας συνδροµής του ∆ήµου Ηρακλείου στο ∆ίκτυο 

ROM-. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 

40. Πρόταση κοπής δύο φίκων επικινδύνων για την ασφάλεια των πολιτών. 

41. Έγκριση για την επικαιροποίηση  και επανεπυβολή πρότασης στα πλαίσια της 

πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων στο «Πρόγραµµα  Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013». 

42. Συγκρότηση επιτροπής για την απόκτηση ακινήτου. 

43. Προσκύρωση δηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται  

στην ιδιοκτησία της κ. Αναστασάκη –Λαγουδιανάκη Χαρίκλειας. 

44. Προσκύρωση δηµοτικού καταργούµενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται  

στην ιδιοκτησία. Μιχελάκη Ιωάννη και Αικατερίνης. 

45. Υποκατάσταση µελετητών για την εκπόνηση της µελέτης Πολεοδόµησης 

∆ιαµόρφωσης & Γενικής ∆ιάταξης των Λειτουργιών του Ανατολικού Πολεοδοµικού 

Κέντρου Ηρακλείου. 

46. Επανεπιβολή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου λόγω άρσεις της 

επιβληθείσας απαλλοτρίωσης δια του Β ∆/τος  της  15.8/23- 8-1958 ,κατόπιν της 

33/2009 Απόφασης του Β Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου , στον 

προβλεπόµενο Κοινόχρηστο Χώρο που περικλείεται από τις οδούς Θερίσσου, 
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Κονδυλάκη και Λεβήνου  ή τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης ώστε να αρθεί  η 

απαλλοτρίωση λόγω ρυµοτοµίας του συγκεκριµένου Κ.Χ. 

47. ∆ιαγραφή χρηµατικού καταλόγου ρυµοτοµίας- προσκύρωσης  στην πλατεία Νικαίας. 

48. Τακτοποίηση οφειλών δηµοτών . 

49. Έκδοση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών. 

50. Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων. 

 

       

                                                                 Ο Πρόεδρος 

 

                                                        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ                


