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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 409119, 117
E-mail: dsymvoulio@heraklion.gr

Ηράκλειο 20-06-2014
Αρ. Πρωτ. 98.861

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 Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 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. Συζήτηση για την παραλία του Καρτερού.
2. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) πίνακα του έργου «Ανακατασκευή
δρόμων Δήμου Ηρακλείου» και έγκριση της παράτασης.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση του
δημοτικού κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ μετά την ενίσχυση του.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του Δημοτικού
κτιρίου της πλατείας Δασκαλογιάννη μετά την ενίσχυση ».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής προμηθειών του Υποέργου Νο 5
«Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού » της πράξης «Προμήθεια
εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Ηρακλείου».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση
-Ανακατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών κατασκευών σχολικών
συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου».
7. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποπεράτωση Αθλητικού
Κέντρου Σκαλανίου".
8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση Δυτικού
παραλιακού μετώπου από Τάλως έως Γιόφυρο -κατασκευή υδάτινου στοιχείου -skate
park -παιδικών χαρών.
9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση -ανακατασκευή της οδού και
πλατείας Παρασκευοπούλου».
10. Παράταση ολοκλήρωσης της πράξης «Ηλεκτρονικές διαδραστικές διαδρομές στην
αγρο τική γη της Ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου με την χρήση πολυμέσων», χωρίς
επιπλέον αμοιβή.
11. Αλλαγή - αναβάθμιση εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης «Ηράκλειο
κάθε βήμα ..... ένα ταξίδι στην ιστορία» Ηλεκτρονική περιήγηση στην Παλιά Πόλη
Ηρακλείου.
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12. Εξέταση της υπ. αριθμ. 75.742/19-5-2014 ένστασης της κατασκευαστικής ΔΙΑΣ
Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά της 71.395/14-5-2014 3ης Ειδικής Διαταγής προς την ανάδοχο
εταιρεία του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερονυμάκη».
13. Υποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 της Κωδικοποίησης περί
Δημοσίων Έργων του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών
Μπαντουβά και Ιερονυμάκη» από νέο ανάδοχο.
14. Εξέταση της υπ. αριθμ. 34.043/7-3-2014 ένστασης της κατασκευαστικής ΔΙΑΣ
Α.Τ.Ε.Β.Ε. » κατά της 26.705/25-2-2014 απόφαση έκπτωσης της ανάδοχου εταιρείας
του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερονυμάκη ».
15. Εξέταση της υπ. αριθμ. 49.678/04-04-2014 ένστασης, της αναδόχου εταιρείας ΚΑΠΠΑ
Μ.Ε.Π.Ε. για το έργο « Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί της Λουδοβίκου Παστέρ
στο Δήμο Ηρακλείου».
16. Κατάρτιση και Ψήφιση οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου.
17. Έγκριση καταβολής πρόσθετου φόρου κατά την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου ετών 2008, 2009 και 2010.
18. Έγκριση για την καταβολή του φόρου και των προσαυξήσεων κατά την πληρωμή του
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των προσκυρωμένων τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου
ετών 2010, 2011, 2012 και 2013.
19. Έγκριση για την καταβολή προσαυξήσεων κατά την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας των προσκυρωμένων τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου ετών 2010, 2011,
2012 και 2013.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή ποσού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.
21. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την εκτέλεση των έργων : α) «Διαμόρφωση
βόρειου τμήματος πλατείας Κορνάρου στην παλαιά πόλη Ηρακλείου», β) «Ανάπλαση
Λεωφόρου Ικάρου (Από Καρτερού έως Αεροδρόμιο)» γ) «Ανάπλαση - ανακατασκευή
της οδού Μ. Αλεξάνδρου» και δ) «Κατασκευή Κ.Χ. 704 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε».
22. Έγκριση 12ου και 13ου λογαριασμών καταβολής (πληρωμής) τόκων υπερημερίας του
έργου «Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λειτουργική διαρρύθμιση».
23. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (β' δόση 2014338.773,37 €).
24. Έγκριση για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της
προμήθειας του υποέργου 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων »
της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου
Ηρακλείου».
25. Έγκριση διενέργειας « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» στα πλαίσια του υποέργου 3
με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» του έργου
«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013».
26. Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων ανταλλακτικών υλικών για την
λειτουργία, συντήρηση, επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστών και
περιφερειακών συσκευών της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
27. Έγκριση προμήθειας αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους.
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28. Έγκριση διενέργειας προμήθειας " Έκδοση φωταντιγράφων και εκτύπωση
φωτογραφιών".
29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φακέλων προπληρωμένου τέλους.
30. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (Γωνιακοί λειαντήρες ).
31. Έγκριση διενέργειας προμηθειών ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών
του Δήμου για το έτος 2014.
32. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών μονάδων για την
αποστολή μηνυμάτων sms από το σύστημα Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
33. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πινάκων και έργων τέχνης Δήμου Ηρακλείου.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής «Εορταστικές Εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 400
χρόνων από το θάνατο του Δομίνικου Θεοτοκοπούλου».
35. Ορισμός εκπροσώπου στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.
36. Ορισμός εκπροσώπου στην ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ.
37. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των έργων α)
«Κατασκευή Κ. Χ. 7 0 4 επί της ο δο ύ Ούλαφ Πάλμε» β) "Ενίσχυση - αντικατάσταση
στέγης και προσθήκη κατ επέκταση νέου τριώροφου τμήματος στο κτίριο που στεγάζεται
το 6ο και το 44ο Δημοτικό Σχολείου Ηρακλείου" γ) «Σύνδεση της οδού Σεφέρη με την
παραλιακή οδό» Δήμου Ηρακλείου δ) "Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία Ανακατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής εκκλησίας Προφήτη Ηλία" ε) " Ανάπλαση
μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Βασιλειών" στ) "Ανάπλαση Λ.
Ικάρου από οδό Καρτερού μέχρι Αεροδρόμιο" ζ) "Κατασκευή ανοικτού Πολιτιστικού
Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σύλλα" η) "Κατασκεύη ανοικτού θεάτρου Τοπικής
Κοινότητας Κάτω Ασιτών" .
38. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της αρ. πρ. 85.789/26-2014 Προγραμματικής
Σύμβασης με θέμα "Παραχώρηση αδειών χρήσης και Εγκατάσταση πρωτοτύπων
διαδραστικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας στη Βικελαία Βιβλιοθήκη.
39. Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου με την 13η ΕΒΑ στα πλαίσια
εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση βόρειου τμήματος πλατείας Κορνάρου στην παλαιά
πόλη Ηρακλείου ».
40. Τροποποίηση της αριθμ. 914/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
41. Έγκριση αριθμ. 69/6-6-2014 Πρακτικού της Επιτροπής άρθρου 32 Ν.1080/80.
42. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ενίσχυση Κ.Α. (απόφαση 391/2014 Οικονομικής
Επιτροπής Ηρακλείου).
43. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ενίσχυση Κ.Α. (απόφαση 392/2014 Οικονομικής
Επιτροπής Ηρακλείου).
44. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 429/2014 Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου).
45. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 456/2014 Οικονομικής Επιτροπής
Ηρακλείου).
46. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του έτους 2014.
(απόφαση 341/2014 Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου).
47. Απαλλαγή από τέλη παραβόλων πολιτικών γάμων.
48. Λήψη απόφασης για την εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μετά από σχετική
αίτηση της εταιρείας Αφοί Κοκολάκη Α.Ε.(απόφαση 359/2014 Οικονομικής Επιτροπής
Ηρακλείου).
49. Παράταση μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου
(3ο Δημοτικό Διαμέρισμα)».
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50. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του 46ου
Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
51. Παράταση προθεσμίας βεβαιωτικών καταλόγων για την υπαγωγή τους στις ρυθμιστικές
διατάξεις του Ν.4257/2014.
52. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεώστητων καταβληθέντων.
53. Διαδικασία άρσης παραγραφής .
54. Διακανονισμός οφειλών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ

