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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών    
             Οργάνων 
Ταχ. ∆/νση: Αγ. Τίτου 1   
Ταχ. Κώδικας: 712 02 
Πληροφορίες: Κεφάκης Ε., 
                     Σµυρνάκη Α. 
Τηλ.: 2810 399 117, 119 
E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr 

          Ηράκλειο 12/6/2012 
          Αρ. Πρωτ.:92775 
 
                      

                     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  Παρασκευή 15 Ιουνίου  2012 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: 

 
1.  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού)  Πίνακα   του έργου «Κατασκευή 

πεζοδροµίων  στο κέντρο της πόλης». 
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«Βελτίωση βατότητας αγροτικών 

δρόµων». 
3. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Τεχνικά έργων οδοποιίας ∆ήµου 

Ηρακλείου και Τοπικών ∆ιαµερισµάτων» έτους 2011. 
4. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «∆ιανοίξεις οδών στη νέα επέκταση του 

σχεδίου»   έτους 2010. 
5. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίων στην οδό Ιδαίας»,έτους 

2011. 
6. Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας έτους 2012 για το µόνιµο και µε σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ∆ήµου. 
7. Μείωση µισθώµατος µισθωµένου ακινήτου από το ∆ήµο Ηρακλείου για τη στέγαση του 

4ου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. 
8. Συνέχιση µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση «ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. 1ης ∆ηµοτικής 

Κοινότητας (Τέως Ζ΄ΚΑΠΗ). 
9. Συνέχιση µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση «ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. 4ης ∆ηµοτικής 

Κοινότητας (Τέως Ε΄ΚΑΠΗ). 
10. Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη µεταστέγαση ή την 

συµπληρωµατική στέγαση τµηµάτων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. 
11. Πρακτικό 2/2011 Επιτροπής Κυκλοφορίας, Εξωραϊσµού & Φωτισµού (αποφ. 37/2012 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
12. Κύρωση κοινόχρηστου χώρου (δρόµου) στον οικισµό Σταυράκια του ∆ήµου Ηρακλείου. 
      (αποφ. 35/2012 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
13. Έγκριση για διακοπής κυκλοφορίας τµήµατος της Λεωφόρου ∆ικαιοσύνης για την 

αθλητική εκδήλωση µπάσκετ µε συµβολική ονοµασία «Τάπα στη Βία». 
14. Αναµορφώσεις  προϋπολογισµού.  
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15. ΄Εγκριση προσωπικού για τη στελέχωση του  έργου «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της 
βίας-Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας». 

16. Tροποποίηση της 737/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
17. Εφαρµογή σχεδίου πόλης στους  Κοινόχρηστους χώρους  ΚΧ 101  και 107 στην 

περιοχή Θαλασσινά της Ν. Αλικαρνασσό. 
18. Έγκριση δαπάνης συνδροµής . 
19. Έγκριση διαδικασίας άρσης παραγραφής. 
20. ∆ιαγραφή οφειλέτη και ποσών από το Βεβαιωτικό κατάλογο Αστικών Ακινήτων και 

σύνταξη καταλόγου στη ∆ιάδοχη Εταιρεία. 
21. ∆ιακανονισµός οφειλών δηµοτών.    
22. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 
23. Kαταργήσεις θέσεων περιπτέρων. 
24. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στη Μηναδάκη Ευαγγελία του Χαράλαµπου. 
25. Μετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.  
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