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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες    01.07.2011 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Αρ. πρωτ.: 18090 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                   
 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 16
η
 τακτική συνεδρίαση έτους 2011 του ∆ηµοτικού                                   

                   Συµβουλίου  ∆ήµου Χερσονήσου.      

         
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 και  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε 

τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 5η Ιουλίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

14:30 µ.µ, στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης : 

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Ενηµέρωση ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον κ. ∆ήµαρχο 

  

ΘΕΜΑΤΑ  

      

1. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτων καταβληθέντων. 

2. Λήψη απόφασης επιλογής πιστωτικού ιδρύµατος για συνεργασία µε το ∆ήµο 

Χερσονήσου. 

3. Λήψη απόφασης για πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης για το 2011. 

4. Λήψη απόφασης για τη σφράγιση καταστηµάτων. 

5. Αποδοχή ποσού από Κ.Α.Π προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών του ∆ήµου και κατανοµή χρηµατοδότησης από Κ.Α.Π για την κάλυψη 

των λειτουργικών  αναγκών Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου για το µήνα Ιούνιο 

2011. 

6. Περί χορήγησης παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση 

Περιβάλλοντα Χώρου Παιδικού Σταθµού Επισκοπής». 

7. Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών "Ελέγχου εκποµπής ισχύος κεραιών" για το 

έτος 2011 του ∆ήµου. 

8. Περί έγκρισης 1
ου

 ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και 

επισκευή πεζοδροµίου στην παραλία της Ανάληψης». 

9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αύλειου 

χώρου δηµοτικού σχολείου Χερσονήσου». 

10. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση 

χώρου νεκροταφείου Αγ.Ιωάννη Προδρόµου ∆.∆.Χερσονήσου». 

11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης δηµοτικού κτιρίου στον οικισµό 

Ποταµιών. 

12. Περί σύστασης επιτροπής σύνταξης Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών για το 

έργο «Αναβάθµιση οικισµού Επισκοπής». 

13. Περί «καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδροµίων στον 

οικισµό Σταλίδας». 

14. Παραλαβή β’ φάσης του ερευνητικού έργου «υδρολογική διερεύνηση των 

χειµάρρων Μαλίων Σταλίδας και προτάσεις αντιµετώπισης των παροχετευτικών 

τους προβληµάτων». 
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15. Περί χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης Τ.∆. Ελιάς και Τ.∆. Γουβών ∆ήµου Χερσονήσου». 

16. Έγκριση Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων οικον. έτους 2011 του Ν.Π.∆.∆. 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. 

17. Εκτέλεση εργασιών επί πεζοδροµίου στην οδό ∆ηµοκρατίας 125 ∆.Κ. Μαλίων. 

18. Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 

υλικών φαρµακείου  για το έτος 2011  του  ∆ήµου. 

19. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

“MOTORENTAL AE” µε εκπρόσωπο τον ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ , µε δ.τ. “MOTORENTAL”, στην οδό Σολωµού (πάροδος 

Ελ.Βενιζέλου) στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

20. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

“MOTORENTAL AE” µε εκπρόσωπο τον ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε δ.τ. “MOTORENTAL”, στην οδό ∆αιδάλου στη ∆Κ 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

21. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

“MOTORENTAL AE” µε εκπρόσωπο τον ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ , µε δ.τ. “MOTORENTAL”, στην οδό Ελ.Βενιζέλου στη ∆Κ 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

22. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

“MOTORENTAL AE” µε εκπρόσωπο τον ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ , µε δ.τ. “MOTORENTAL”, στην οδό ∆ηµοκρατίας (πλησίον Auto 

Travel) στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

23. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

“ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΗΛΙΑΣ – ∆ΕΛΒΙΖΟΓΛΟΥ ΟΕ” µε εκπρόσωπο τον 

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟ ΗΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, µε δ.τ. «MOTOSPEED» , στην οδό 

∆αιδάλου 4 στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

24. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΤΖΟΡΒΑ 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, µε δ.τ. «ROYAL», εντός χώρου πάρκινγκ του 

ξενοδοχείου «STAR BEACH»  στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

25. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, µε δ.τ. «MOTOR FUN», στην οδό ∆αιδάλου 

πλησίον του ξενοδοχείου «ALBATROS»  στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

26. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

“Ι.ΜΑΡΓΕΤΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ” µε εκπρόσωπο τον ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, µε δ.τ. “SKYLINE”, στην περιοχή ∆ράπανος στη ∆Κ 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

27. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ 
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ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, µε δ.τ. «AMAZING RIDERS», στον οικισµό 

Πισκοπιανό  στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

28. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, µε δ.τ. «WELCOME», στον οικισµό Ανισσαρά  

στη ∆Κ Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

29. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΜΑΡΘΑΛΑΜΑΚΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου 242 στη ∆Κ 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

30. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ 

ΑΝ∆ΡΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε δ.τ. «EURORENTAL», στην οδό Ελ.Βενιζέλου 132  

στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

31. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ∆ΙΓΕΝΗ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΜΑΡΙΝΟΥ, µε δ.τ. «HERMES», έναντι εισόδου ξενοδοχείου 

MALIA PARK στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

32. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, µε δ.τ. «EXTREME», στην οδό ∆ηµοκρατίας 102 στη 

∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

33. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΤΖΑΝΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, µε δ.τ. «NIKOS MOTOR», πλησίον 

ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων  ROYLA MARIANNA στην οδό 

Εµµ.Τσαγκαράκη στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

34. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

“Ι.ΜΑΡΓΕΤΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ” µε εκπρόσωπο τον ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, µε δ.τ. “SKYLINE”, έναντι  ξενοδοχείου MALIA PARK στη ∆Κ 

Μαλίων του ∆ήµου µας. 

35. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΟΡΦΑΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, µε δ.τ. «STERLING», πλησίον εισόδου ξενοδοχείου 

ΙΚΑΡΟΣ στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

36. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΟΡΦΑΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, µε δ.τ. «STERLING», πλησίον κατ/τος LAVRIS στη 

∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

37. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΡΩΜΑΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΩΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, µε δ.τ. «MINOAN KING», έναντι 

ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων PAVLOS στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

38. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 

εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 

«ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ», µε εκπρόσωπο τον ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑ 
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του ΙΩΑΝΝΗ, µε δ.τ. «CARRERA», στην περιοχή Κάτω Γουβών στη ∆Κ Γουβών  

του ∆ήµου µας. 

39. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης οριστικής αφαίρεσης της αρ. 5813/19-08-

2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων 

έως 50κ.ε., µε δ.τ. "Minoan King", µε ιδιοκτήτρια τη ΡΩΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΗ 

του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Ελ.Βενιζέλου 65 στη ∆Κ Μαλίων. 

40. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης οριστικής αφαίρεσης της αρ. 8476/12-10-

2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων 

έως 50κ.ε., µε δ.τ. "Motor Fun", µε ιδιοκτήτη τον ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό Ματθ.Ζαχαριάδη (Μεγάλο Ρυάκι) στη ∆Κ Μαλίων. 

41. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης οριστικής αφαίρεσης της αρ. 26/4851/13-

06-2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης 

µοτοποδηλάτων έως 50κ.ε. µε ιδιοκτήτη τον ∆ΙΓΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του 

ΜΑΡΙΝΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 121 στη ∆Κ Μαλίων. 

42. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης οριστικής αφαίρεσης της αρ. 20/5761/04-

08-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης 

µοτοποδηλάτων έως 50κ.ε. µε ιδιοκτήτρια τη ΛΟΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό ∆ηµοκρατίας 88 στη ∆Κ Μαλίων. 
 

                                                                                      Ο Πρόεδρος                   

                                                                               

 

    ∆ανελάκης  Γεώργιος        

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

1.Προς το ∆ήµαρχο κ. ∆οξαστάκη Ζαχαρία, 

2.Τους  Αντιδηµάρχους κ.κ. 

Φιλιππάκη Κων/νο 

Μαστοράκη Ιωάννη 

Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα  

Χειρακάκη Γεώργιο 

Μακράκη Γεώργιο 

3.Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.                      
Ανυφαντάκη Εµµανουήλ,Αντιπρόεδρο ∆Σ 

Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, Γραµµατέα ∆Σ                 

Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

Ζερβάκη Ιωάννα 

Βασιλάκη Μιχαήλ 

Πλευράκη Εµµανουήλ 

∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

Σταυρουλάκη Νικόλαο 

Ζαχαριουδάκη Ιωάννη  

Βουράκη Ιωάννη 

Σέγκο Ιωάννη 

Μπαγουράκη Γεώργιο  

Φανουράκη Ζαχαρία 

Αργυράκη Νικόλαο                       

Μπελιβάνη Νικόλαο 

Χατζάκη Ευάγγελο 
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Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

Λουλουδάκης Απόστολος 

Μουντράκη Ιωάννη 

Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 

   Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο 

4.Προέδρους-Εκπροσώπους  ∆ηµοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων  

∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου 
Τσαπάκης Αλέξανδρος 

∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου 

Στιβακτάκης Ιωάννης 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
Αργυράκης Εµµανουήλ 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 

Χατζάκης Αδάµ 

Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών 

Κόµης Γεράσιµος 

Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής 
Λουράκη Ιωάννα 

Τοπικής Κοινότητας Ελαίας 
Βουρλιωτάκης Νικόλαος 

 

5.Πρόεδρους Τοπικών  Συµβουλίων  Νέων  

∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου  

Μιχελεκάκη Ιωάννη 
∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων  

Κατσούλη Αριστόδηµο  
∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών  

Κουνενό Αντώνη  
∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής  

Κτιστάκη Ιωάννη  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

∆.∆.Υ. 

∆.Ο.Υ. 

∆.Τ.Υ. 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

Ιστοσελίδα ∆ήµου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Φ4β 

 

 

 

 

 


