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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών    
             Οργάνων 
 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Τίτου 1   
Ταχ. Κώδικας: 712 02 
Πληροφορίες: Κεφάκης Ε., 
                     Σμυρνάκη Α. 
Τηλ.: 2813 409 117, 119 
E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr 

          Ηράκλειο 25-10-2012 
          Αρ. Πρωτ.: 170049 
                      
                     ΠΡΟΣ: 
                      
          τον κ. Δήμαρχο                              
          τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
          τους κ.κ. Προέδρους των                            
          Δημοτικών Κοινοτήτων 

  

 

 
        Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. 
Ελευθ. Βενιζέλου) την Τρίτη 30 Οκτωβρίου  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. Εκτέλεση του έργου «Συμπλήρωση και επέκταση Ψηφιακών Γεωχωρικών δεδομένων και 
ένταξη τους στο Σύστημα GIS στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

2. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικής 
γεώτρησης Δ.Δ. Αγίου Μύρωνα». 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού 
κτιρίου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Λειτουργική διαρρύθμιση». 

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες ανατολικού τμήματος Πλατείας Αγ.Βαρβάρας». 

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συμπληρωματικές εργασίες Δυτικού Τμήματος Πλατείας Αγ.Βαρβάρας» 

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Νέα 
διαμόρφωση Δυτικού Τμήματος Πλατείας Αγ.Βαρβάρας». 

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση 
της συμβολής των οδών Αγιοστεφανιτών και Ψαρομηλλίγγων και σε Συντρέχουσες 
οδούς». 

8. Έγκριση 2ου Τελικού Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση-Αναβάθμιση 
κοινοχρήστων χώρων  και διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων παραλιακό μέτωπο Δυτικού 
Ηρακλείου» και  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ανάπλαση-Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων 
παραλιακό μέτωπο Δυτικού Μετώπου». 

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Φωτισμός των Πάρκων 
Θεοτοκοπούλου και Γεωργιάδη». 

10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη Παλαιάς Βρύσης  Βαγιάς 
Κερασίων. 

11. Αποδοχή υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και 
του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης (ΣΠΟΚ) με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και 
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επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας- 
Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού. 

12. Εκτέλεση έργων και έγκριση διενέργειας προμηθειών. 
13. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φακέλων φύλαξης οικοδομικών αδειών. 
14. Έγκριση  διενέργειας  της Προμήθειας  κρανών της Δημοτικής Αστυνομίας. 
15. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας συμπληρωματικού ηχητικού εξοπλισμού για την 

Βασιλική του Αγίου Μάρκου . 
16. Έγκριση διενέργεια της προμήθειας ανταλλακτικού για την επισκευή εκτυπωτή της 

Βικελαίας Βιβλιοθήκης.  
17. ΄Εγκριση  διενέργειας της προμήθειας υλικών για τη συντήρηση δικτύων δημοτικού 

φωτισμού. 
18. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ατομικού και Ομαδικού 

Εξοπλισμού Εθελοντών» του έργου με ακρωνύμιο «ΦΥΚΗΣΑΠ». 
19. Έγκριση  διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια μπαρών ασφαλείας». Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού. 
20. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μηχανικών σαρώθρων πεζού χειριστή. 
21. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών συσκευασίας. 
22. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής και λογισμικού. 
23. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας αναλώσιμων υλικών  για συντήρηση εκτυπωτών 

και φωτοτυπικών μηχανημάτων. 
24. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Εξοπλισμός για τη λειτουργία του ξενώνα 

φιλοξενίας  γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ηρακλείου». 
25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας αποστανσιόμετρων. 
26. Αποδοχή υλοποίησης του προγράμματος και έγκριση διενέργειας εργασίας που έχει 

αναλάβει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικές δράσεις Κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες Δήμου Ηρακλείου». 

27. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού. 
28. Ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικον.έτους 2012. 
29. Επανακαθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου –Αντιπροέδρου & των αμοιβών των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2011 & καθορισμός 
εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου και αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2012. 

30. Ανανέωση συνδρομής  εφημερίδων από την Βικελαία Δημοτική  Βιβλιοθήκη . 
31. Έγκριση δαπανών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Β.Δ.Β.  
32. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση του περιοδικού «Παλίμψηστον» της Β.Δ.Β.   
33. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχων  Ηρακλείου  στην Αθήνα. 
34. Τροποποίηση της 742/2011  απόφασης ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης 

αιτημάτων τοποθέτησης  ή μετακίνησης κάδων». 
35. Tροποποίηση της 199/2012 απόφασης Δ.Σ. για αλλαγή της Ομάδας Διοίκησης ΄Εργου. 
36. Εξαίρεση προσωπικού από τις συνεχείς ώρες εργασίας. 
37. Έγκριση κοπής δέντρων δεντροστοιχιών. 
38. Κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Πολιτισμού –Περιβάλλοντος –Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για το έτος 
2011. 

39. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση ΚΕ.ΚΟΙ.Φ/Α.Π.Η. 2ης Δ.Κ. (τέως ΣΤ΄ 
ΚΑΠΗ). 

40. Έγκριση ή μη διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση του Νηπιαγωγείου Βασιλειών. 

41. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του  10ου και του 
69ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 
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42. Παραχώρηση καταστήματος Κόσμων 24.  
43. Διόρθωση σφαλμάτων των στοιχείων του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου. 
44. Συγκρότηση Επιτροπών  για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για τα έργα «Ανέγερση 

23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στις οδούς Λασαίας και Αυλώνος (Θέρισσος)» και 
«Στερέωση-Αποκατάσταση και ανάδειξη μετώπου της Πύλης Ιησού προς την Παλιά 
Πόλη». 

45. Αντικατάσταση επιβλεπόντων μηχανικών λόγω συνταξιοδότησης. 
46. Εφαρμογή σχεδίου πόλης στην περιοχή ρέματος Χρυσοπηγής, βόρεια της οδού 

Γερωνυμάκη έως το ύψος της οδού Ζακύνθου. (αποφ. 42/2012 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ). 

47. Εφαρμογή σχεδίου πόλης στη συμβολή των οδών Θερίσσου-Κονδυλάκη και Λεβήνου 
στη περιοχή Θέρισσος της πόλης του Ηρακλείου (αποφ. 41/2012 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής). 

48. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην Πολεοδομική Ενότητα 
«Θέρισσος-Δειλινά-Μασταμπάς-Κορώνη» σε συμμόρφωση της υπ΄αριθμ. 379/2012 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

49. Eξέταση ενστάσεων  Σχεδίου πόλης περιοχής Δημητρίου-Μπεντεβή (απόφαση 40/2012 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

50. Έκδοση παραγωγικής Αδειών Λαϊκών Αγορών. 
51. Γνωμοδότηση για α) τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία 

επαγγελμάτων, για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων και β) 
τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ και 
τύπου Β’ που θα χορηγηθούν για το 2013. 

52. Παράταση προθεσμίας αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων.  
53. Διακανονισμός οφειλών. 
54. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων . 
55. Χορήγηση  άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 
 

 
 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ                
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