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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες    19.8.2011 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Αρ. πρωτ.: 23522 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                   
 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 19
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 23η Αυγούστου  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.  Έκφραση  σύµφωνης γνώµης για τη διενέργεια κολυµβητικού µαραθωνίου στις 

01/9/2011. 

2.  Στήριξη για την ανάκληση απόφασης της ΟΤΕ ΑΕ, για το κλείσιµο καταστήµατος  του 

ΤΕΚ Λ.Χερσονήσου. 

3.  Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου 

Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2011-2012. 

4.  Τροποποίηση της 214/2010 Απόφασης ∆Σ του τέως ∆ήµου Χερσονήσου για την 

αντικατάσταση µέλους µε τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής  Σύµβασης του ∆ήµου µε ΚΓ΄ΕΠΚΑ. 

 

5.  Περί παράτασης σύµβασης για τη συνέχιση µίσθωσης γεώτρησης στην περιοχή 

«Γεραπετρίτης» ή  «Βαθύ» Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων .   

6.  Περί συζητήσεως και λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθµ. 303/2011 

απόφασης η οποία αφορά την οριστική σφράγιση του καταστήµατος εκµίσθωσης 

µοτοποδηλάτων έως 50 κ.ε, µε ιδιοκτήτρια την ΜΑΡΘΑΛΑΜΑΚΗ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ µε 

διακριτικό τίτλο AUTO LAZER MOTO, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 242 στη ∆Κ 

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας, έπειτα από αίτηση νέου ιδιοκτήτη του καταστήµατος. 

 

7.  Περί συζητήσεως και λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη της αριθµ. 307/2011 

απόφασης η οποία αφορά την οριστική σφράγιση του καταστήµατος εκµίσθωσης 

µοτοποδηλάτων έως 50 κ.ε, µε ιδιοκτήτη τον ΤΖΑΝΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ µε διακριτικό τίτλο 

NIKOS  MOTORS, στην οδό Εµµ. Τσαγκαράκη  242 στη ∆.Κ Μαλίων του ∆ήµου µας, 

έπειτα από αίτηση νέου ιδιοκτήτη του καταστήµατος. 

 

8.  Λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη τροποποίηση του αριθµού δόσεων 

Ταµειακής ∆ιευκόλυνσης Τµηµατική καταβολής Ν.2648/98 του κ. ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 
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9.  Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 Τ.Α )́. 

10.  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 

11.  Λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την διαγραφή εγγραφών από το  

βεβαιωτικό κατάλογο απλήρωτων προστίµων ΚΟΚ  2005 οικονοµικού έτους 2010.  

 

12.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκµίσθωσης παραλίας έτους 2011 

λόγω εσφαλµένης είσπραξης δικαιούχου. (FEILLANT GILDAS). 

13.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκµίσθωσης παραλίας έτους 2011 

λόγω εσφαλµένης είσπραξης δικαιούχου. (Μπιτζαράκης Στυλιανός). 

14.  Έγκριση προµήθειας αναλωσίµων και υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού  

15.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 

ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων υπηρεσίας διοίκησης για το έτος  2011.  

16.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας υλικών  

συντήρησης & επισκευής κτιρίων του ∆ήµου, για το έτος  2011. 

17.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας γραφικής 

ύλης και  λοιπών υλικών  γραφείου  για το έτος  2011. 

18.  Περί εξέτασης θέµατος παραχώρησης ή µη απλής χρήσης τµήµατος αιγιαλού στον κ. 

Ουσταγιαννάκη Γεώργιο για το έτος 2011. 

19.  Περί εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Γυµνασίου και ∆ηµοτικού 

∆.Κ Λιµ.Χερσονήσου» καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του και χρηµατοδότησης 

του από πιστώσεις ΣΑΤΑ-Σχολικών κτιρίων . 

 

20.  Περί εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή φρεατίων στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι» 

τροποποίησης του τίτλου του έργου στον προϋπολογισµό και στο τεχνικό πρόγραµµα 

του 2011 και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του. 

 

21.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 

«Προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων» για το έτος 2011.  

22.  Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 2011 του 

∆ήµου Χερσονήσου, για να συµπεριληφθεί η µελέτη  «Μελέτη ενίσχυσης αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων ∆ηµοτικού Σχολείου Μοχού». (αρ. µελέτης 132/2007 ΤΥ∆Κ). 

 

23.  Χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ιαµόρφωση δρόµου 

σύνδεσης οικισµού Καρτερού µε οικισµό Ελιάς» (αρ. µελέτης 333/2010 ΤΥ∆Κ ). 

24.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας 

«Εφαρµογή εντοµοκτονίας – µυοκτονίας στο ∆ηµοτικά Κτίρια του ∆ήµου 

Χερσονήσου και στους περιβάλλοντες χώρους αυτών». 

 

25.  Παραχώρηση της χρήσης δηµοτικού γηπέδου Μαλίων. 

26.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αναβάθµιση οικισµού 

Επισκοπής».  
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27.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.∆.Χερσονήσου 2009». 

28.  Περί συµµετοχής του ∆ήµου Χερσονήσου στην Ευρωπαϊκή εβδοµάδα κινητικότητας 

έτους  2011 και έγκριση δαπανών.   

29.  Απαγόρευση εισόδου οχηµάτων στον ευρύτερο χώρο της κεντρικής πλατείας του 

οικισµού Αβδού  της ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου, σύµφωνα µε την 41/2011 

Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

30.  Περί  λήψης απόφασης για το κλείσιµο της πλατείας  Χερσονήσου σύµφωνα µε την 

38/2011 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

31.  Εξέταση αιτήµατος για χαρακτηρισµό δηµοτικού δρόµου στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Επισκοπής, σύµφωνα µε την 40/2011 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

32.  Κίνηση διαδικασίας έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης Γουρνών µε Προεδρικό ∆ιάταγµα 

σύµφωνα µε την 36/2011 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

33.  Εξουσιοδότηση ενός δηµοτικού συµβούλου µε τον αναπληρωτή για την παρουσία του 

στην καταστροφή ή την διάθεση των κατασχεµένων προϊόντων υπαιθρίων εµπορίου. 

34.  Καθορισµός επιδόµατος υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθµού του Κράτους, εκ των εσόδων από 

τα παράβολα για τη χορήγηση ανανέωση των αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών 

που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.  

          

          Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

            ∆ανελάκης Γεώργιος  
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 
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Αργυράκη Νικόλαο                       

Μπελιβάνη Νικόλαο 

Χατζάκη Ευάγγελο 

Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

Λουλουδάκης Απόστολος 

Μουντράκη Ιωάννη 

Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 

   Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο 

4.Προέδρους-Εκπροσώπους  ∆ηµοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων  

∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµένος Χερσονήσου 
 Τσαπάκης Αλέξανδρος  

∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου  
Στιβακτάκης Ιωάννης 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων  
Αργυράκης Εµµανουήλ  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού  

Χατζάκης Αδάµ 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης  

Περβολαράκης Εµµανουήλ 

Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων  

Τζανάκη Χαρίδηµο  

Τοπικής Κοινότητας Αβδού  

Παπαδαντωνάκης Εµµανουήλ 

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 

 

 

 


