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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.: 2813 409 117, 119 
E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr 

          Ηράκλειο  17/ 6/2013 
          Αρ. Πρωτ.:97311 
                      

                     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 21  Ιουνίου  2013 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 εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των Φωτεινών Σηµατοδοτών της 

πόλης του Ηρακλείου. 
2. Εκτέλεση του έργου « Κατεδαφίσεις και Επισκευές ρυµοτοµούµενων  και 

επικινδύνως  ετοιµόρροπων   κτισµάτων εντός των ∆ιοικητικών ορίων του 
∆ήµου Ηρακλείου».  

3. Εκτέλεση του έργου “Βελτίωση µε νέο ασφαλτόµιγµα των δρόµων του ∆ήµου 
Ηρακλείου” 

4. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης  και προϋπολογισµού  έτους 
2013 για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθµού επί της 
Λουδοβίκου Παστέρ του  ∆ήµου Ηρακλείου » 

5. Έγκριση υλοποίησης Πράξης  µε τίτλο «Προµήθεια -Κατασκευή Εξοπλισµού 
Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης » µε κωδικό MIS  441272 στο Ε.Π. «Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. , αποδοχή της 
χρηµατοδότησης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

6. Έγκριση υλοποίησης Πράξης  µε τίτλο  «Εξοπλισµός νέου κτιρίου 
Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου & ∆ηµιουργία -εξοπλισµός ορχήστρας 
σύγχρονης µουσικής νέων», µε κωδικό MIS  441272 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. , αποδοχή της χρηµατοδότησης 
και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

7. Έγκριση υλοποίησης Πράξης  µε τίτλο  «∆ράσεις προβολής & ∆ικτύωσης 
ΟΣΑΑ ∆ήµου Ηρακλείου»,µε κωδικό MIS  441271 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. , αποδοχή της χρηµατοδότησης 
και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

8. Έγκριση υλοποίησης Πράξης  µε τίτλο  « Πολυδύναµο κέντρο επιµόρφωσης & 
∆ηµιουργικής  έκφρασης  ΑµεΑ (Κ∆ΑΠΜΕΑ)Ηρακλείου», µε κωδικό MIS 
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441270 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», που χρηµατοδοτείται από το 
Ε.Τ.Π.Α. , αποδοχή της χρηµατοδότησης . 

9. Αποδοχή χρηµατοδότησης Πράξης µε τίτλο “Κατασκευή ΚΧ704 επί της οδού 
Ούλαφ Πάλµε”  µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κρήτη & 
Νήσοι Αιγαίου. 

10. Έγκριση της επικαιροποιηµένης µελέτης µε τίτλο «Ανάπλαση πλατειών Αγ. 
Γεωργίου,Ελ. Βενιζέλου, & πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου και διαµόρφωση οδών 
µε κυβόλιθους εντός οικισµού Κερασιού  ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος  Παλιανής» 
προϋπολογισµού 292.000,00€. 

11. Έγκριση και παραλαβή των µελετών για το έργο ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  «ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» 
ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ. 

12. Γνωµοδότηση για έγκριση 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1ης 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της σύµβασης µε αρ. πρωτ. 15632/2-6-
2005  « ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ EUROPAN 4) ». 

13.  Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 4ου Πρωτοκόλλου Νέων Τιµών 
του έργου  «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆αφνών »  του ∆ήµου 
Ηρακλείου. 

14. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου  « Ανέγερση Νέου Κοιµητηρίου 
στην περιοχή Αϊ Γιάννη (φάση Ζ')» 

15. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου « Βελτίωση βατότητας -Άρση 
ανωµαλιών δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου», έτους 2009. 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο  « Αποπεράτωση 
Νοσηλευτηρίου- καταφυγίου αδέσποτων ζώων» 

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατεδαφίσεις και 
επισκευές Ρυµοτοµούµενων και Επικινδύνως ετοιµόρροπων κτισµάτων εντός 
των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου », έτους 2010. 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις -
Τσιµεντοστρώσεις  ∆ηµοτικών ∆ρόµων», του ∆ήµου Ηρακλείου ( πρώην 
∆ήµου Τεµένους) έτους 2009. 

19. Τροποποίηση τίτλου στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου έτους 2013 του έργου «Ανάπλαση οδών Σταδίου, Ηρακλείτου, 
Ηροδότου και ∆ηµοκρατίας περιοχής θαλασσινών ΠΕ17  ∆ηµοτικής Ενότητας 
Νέας Αλικαρνασσού ∆ήµου Ηρακλείου». 

20. Άµεσα µέτρα προστασίας των διερχόµενων , σε διατηρητέο που βρίσκεται στη 
συµβολή των οδών Γαβαλάδων και Μαυρογένους ( Ο.Τ. 110,111)- περιοχή 
Αγίας Τριάδας του εντός των Ενετικών Τειχών τµήµατος της πόλης  του 
Ηρακλείου». 

21. Τροποποίηση της µε αριθµ. 125/2013 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως 
προς τον προϋπολογισµό Μελέτης  του έργου : “Συντήρηση αγροτικής 
Οδοποιίας”. 

22. Καθορισµός µηνιαίας οικονοµικής    εισφοράς  γονέων για το έτος 2013-2014. 
23. Έγκριση προγράµµατος και προϋπολογισµού δαπανών των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων «Ηράκλειο - Καλοκαίρι 2013». 
24. Τέλεση µνηµοσύνου 62 µαρτύρων. 
25.  Εκτύπωση οδηγού Πολιτικής Προστασίας για προληπτικό προσεισµικό έλεγχο 

κτιρίων και αντικειµένων Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
26. Σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου. 
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27. Αντικατάσταση µέλους Εκτιµητικής Επιτροπής – Τροποποίηση της 816/12 
Α∆Σ. 

28. Αντικατάσταση Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013.  
29. Έγκριση   συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

υποέργου 8 «Επιστηµονικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του 
ΣΧΥ Ηρακλείου», της  πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

30. Έγκριση κοπής δέντρων. 
31. «Μεταφορά των Λαϊκών Αγορών της 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ηρακλείου» ( 

απόφαση 49/2013 της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής). 
32. «Μεταφορά της της Λαϊκής  Αγοράς της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ηρακλείου  

της ∆ευτέρας στα Καµίνια» ( απόφαση  50/2013 της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής).  
33. Απόφαση για µεταφορά της Λαϊκής  Αγοράς  της ∆ηµοτικής  Ενότητας Ν. 

Αλικαρνασσού»( απόφαση 51/2013 της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής). 
34. Έγκριση του οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής προµηθειών του υποέργου 2 

Προµήθεια Εξοπλισµού Επίπλων της πράξης  «Προµήθεια Εξοπλισµού Ειδικών 
Σχολείων και Τµηµάτων Ένταξης ∆ήµου Ηρακλείου». 

35. Έγκριση διενέργειας προµήθειας Μέσων Ατοµικής Προστασίας ΜΑΠ. 
36. Έγκριση διενέργειας προµήθειας Μέσων Ατοµικής Προστασίας ΜΑΠ 

Γάλακτος. 
37. Έγκριση διενέργειας προµήθειας Podium( αναλογίων ) για τις ανάγκες του 

∆ήµου. 
38. Έγκριση διενέργειας προµήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων. 
39. Έγκριση διενέργειας προµήθειας  αναλώσιµων ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 

συσκευών ήχου και εικόνας(Β.∆.Β) 
40. Έγκριση διενέργειας προµήθειας αναλώσιµων ηλεκτρονικών  ανταλλακτικών 

(Β.∆.Β). 
41. Έγκριση διενέργειας προµήθειας αναλώσιµων  ανταλλακτικών για την 

συντήρηση -επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών 
(Β.∆.Β.) 

42.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας δέκτη  δορυφορικής λήψης υψηλής ευκρίνειας 
µε σκληρό δίσκο(Β.∆.Β) 

43. Έκδοση καταλόγου εκδόσεων της Β.∆.Β. 
44. Αποδοχή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  δωρεάς  βιβλίων στη Β.∆.Β. 
45. Παράταση παραχώρησης χώρου στον Οικισµό του Ο.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ IV στο 

Σωµατείο Παγκρήτιας  Ένωσης Χοροδιδασκάλων. 
46. Παραχώρηση χώρου ( κατάστηµα Νο 5 & Νο 8 ) Ο.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ IV στον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών. 
47. Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την µεταστέγαση του 

Νηπιαγωγείου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου. 
48. Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την  µεταστέγαση 

της ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου 
49. Μεταβίβαση δικαιώµατος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και 

παραλίας. 
50. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 
51. Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης. 
52. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού. 
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53. Καθορισµός δόσεων για την εξόφληση των εισφορών σε χρήµα των 
πολεοδοµικών ενοτήτων του ∆ήµου Ηρακλείου. 

54. Τροποποίηση της 431/2012 απόφαση του ∆.Σ  που αφορά την καταβολή 
αποζηµίωσης στους Καγιαβά Κυριακή του ∆ηµητρίου συζ. Καψωριτάκη 
Ιωάννη & Καψωριτάκη Ιωάννη του Νικολάου για ρυµοτοµούµενο  τµήµα 
ακινήτου τους, στο Ο.Τ. Γ1903 πολεοδοµικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης-
Μεσαµπελιές -Φορτέτσα». 

55. Επικαιροποίηση της αρ. 497/2010  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 207 (Γ1955) της 
Πολεοδοµικής Μελέτης «Αγιος Ιωάννης -Μεσαµπελιές -Φορτέτσα ». 

56. Επικαιροποίηση της αρ. 499/2010  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 31 (Γ1515) της Πολεοδοµικής 
Μελέτης «Αγιος Ιωάννης -Μεσαµπελιές -Φορτέτσα ». 

57. Μετατοπίσεις περιπτέρων. 
58. Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών . 
59. Eπιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
60. ∆ιακανονισµός οφειλών. 
61. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο : 

Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του 
πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Α' Φάση). 

62. Τροποποίηση ετήσιου προγράµµατος ∆ράσης και Προυπολογισµού του ∆ήµου 
έτους 2013 για τη µελέτης µε τίτλο “∆ιαµόρφωσης πλατείας ∆ασκαλογιάννη-
πλατείας Αρχαιολογικού Μουσείου και περιβαλλοντικής βιοκλιµατικής 
αναβάθισης πλατείας Ελευθερίας”.  
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