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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες, 08-03-2013 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 Αρ. πρωτ.: 5837 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    
 
                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2013 του ∆ηµοτικού                                   
                   Συµβουλίου  ∆ήµου Χερσονήσου 
         

Σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 67 και  68 του Ν. 3852/2010,σας 
προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 12η Μαρτίου 
2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του 
∆.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας 
διάταξης : 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Ενηµέρωση των µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τρέχοντα θέµατα 
τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. ∆ήµαρχο. 

 
ΘΕΜΑΤΑ  

  
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1.  Λήψη απόφασης κατάργηση της δίκης και παραίτηση από την ασκηθείσα 
Αίτηση Ακυρώσεως του ∆ήµου Χερσονήσου ενώπιον του ΣτΕ  κατά της 
απόφασης του Νοµάρχου Ηρακλείου 10689/2010 που αφορά στην 
αναστροφή της παραχωρηθείσας έκτασης  4.897,88 τµ, και τη µετατροπή 
της σε χρηµατικό ποσό, της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 
(Ξενοδοχείο ΛΥΤΤΟΣ), λόγω ανάκλησης της απόφασης.   

  
 Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.  Περί εξέτασης συµπληρωµατικής αναφοράς – καταγγελίας και αίτησης 
 του κ. Νικολάου Παπαδοµιχελάκη. 

3.  Περί έγκρισης ή µη του πρωτόκολλου προσωρινής-οριστικής 
παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». 

4.  Περί έγκρισης ή µη πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής 
του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΜΑΛΙΩΝ»(A.M. 1/2010  T.Y. ∆. Μαλίων). 

5.  Περί έγκρισης ή µη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Θέρµανσης ∆ηµοτικού 
Παιδικού Σταθµού Μοχού». 

6.  ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑ) 
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ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ (ΤΑΒΕΡΝΕΣ). 

7.  Μεταβίβαση µελετών και έργων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών από το 
∆ήµο στη ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και ολοκλήρωση των διαδικασιών τους 
από τη ∆ΕΥΑΧ.  

8.  Κύρωση τµήµατος δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισµού Γουβών».  
9.  Ανάρτηση πινάκων και διαγραµµάτων πράξης εφαρµογής Γουρνών. 
10.  Κανονισµός λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων για τα 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Χερσονήσου. 
11.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση αδειών υπαίθριου 

πλανόδιου και στάσιµου  εµπορίου     για το έτος 2013. 
12.  Περί χορήγησης ή µη άδειας αντικατάστασης φθαρµένου 

ασφαλτοτάπητα επί του καταστρώµατος της οδού 25ης Μαρτίου, στον 
οικισµό Λιµένος Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου. 

13.  Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης ∆ήµου Χερσονήσου & 
∆.Ε.Υ.Α.Χ., µε σκοπό την υλοποίηση µέρους της πράξης «∆ιαµόρφωση 
πεζοδροµίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισµό των 
Μαλίων» από το ∆ήµο αντί τη ∆ΕΥΑΧ.  

14.  Περί έγκριση εκτέλεσης κατασκευής έργου παραλλαγής δικτύου της 
∆ΕΗ Α.Ε. στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου στις Κάτω Γούβες.  

15.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση υποσταθµού ∆ΕΗ δηµοτικού 
κτιρίου».  

16.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 
µονάδων δηµοτικών κτιρίων».  

17.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων».  

18.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση – Επισκευή Ανελκυστήρων των 
κτιρίων του ∆ήµου».  

19.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων/ 
ηλεκτρικών εργαλείων µηχανοστασίου».  

20.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση καυστήρων δηµοτικών κτιρίων».  

21.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση - επισκευή λοιπών µόνιµων 
εγκαταστάσεων».  

22.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρησης και επισκευής Πυροσβεστήρων 
δηµοτικών κτιρίων».  

23.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων 
πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων».  

24.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης «Συντήρηση συστηµάτων αντικεραυνικής 
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προστασίας δηµοτικών κτιρίων».  
25.  Περί εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών µηχανηµάτων εργασιών πρασίνου». 
26.  Περί: α)αποδοχής χρηµατοδότησης, β)τροποποίησης τεχνικού 

προγράµµατος γ)τροποποίησης προϋπολογισµού, δ)εκτέλεσης και 
στ)καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Αναβάθµιση 
πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου ∆.Ε. Γουβών».  

27.  Περί: α)αποδοχής χρηµατοδότησης, β)τροποποίησης τεχνικού 
προγράµµατος γ)τροποποίησης προϋπολογισµού, δ)εκτέλεσης και 
στ)καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου:«∆ιαµόρφωση χώρου 
δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό ∆.Ε.Χερσονήσου».  

28.  Περί: α)αποδοχής χρηµατοδότησης, β)τροποποίησης τεχνικού 
προγράµµατος γ)τροποποίησης προϋπολογισµού, δ)εκτέλεσης και 
στ)καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Ολοκλήρωση 
αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής ∆.Ε. Επισκοπής».  

29.  Περί: α)αποδοχής χρηµατοδότησης, β)τροποποίησης τεχνικού 
προγράµµατος γ)τροποποίησης προϋπολογισµού, δ)εκτέλεσης και 
στ)καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Ανάπλασης κεντρικής 
πλατείας Σγουροκεφαλίου ∆.Ε. Επισκοπής».  

30.  Περί παραχώρησης ή µη µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ έµπροσθεν της 
ιδιοκτησίας του αιτούντα που βρίσκεται στον οικισµό Σγουροκεφάλι του 
∆ήµου Χερσονήσου. 

  

 Γ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
31.  Περί βεβαίωσης χρηµατικών προκαταβολών 10% της προεκτιµώµενης 

εισφοράς σε χρήµα για « Αποτύπωση, κτηµατογράφηση και σύνταξη 
Πράξης Εφαρµογής Γουρνών», βάσει ανασυνταγµένων πινάκων 
χρηµατικών προκαταβολών (7/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής).   

32.  Περί έγκρισης ανάληψης δαπάνης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 
για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  υπηρεσίας 
Τεχνικών έργων ». 

33.  Περί έγκρισης ανάληψης δαπάνης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 
για την «Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων υπηρεσίας 
Τεχνικών έργων». 

34.  Περί έγκρισης ανάληψης δαπάνης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 
για την «Συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας ∆ιοίκησης». 

35. Περί έγκρισης ανάληψης δαπάνης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 
για την «Συντήρηση οχηµάτων  υπηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 

36.  Περί έγκρισης ανάληψης δαπάνης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 
για την «Συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισµού». 

37.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων υπηρεσίας ∆ιοίκησης 
για το έτος 2013 του ∆ήµου.  
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38.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων για το έτος 2013 του ∆ήµου.  

39.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της  
προµήθειας γραφικής ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού για το έτος 2013.           

40.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας  ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων των υπηρεσιών του 
∆ήµου. 

41.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας µηχανηµάτων για τις ανάγκες  για την Υπηρεσία Πρασίνου    
του  ∆ήµου για το έτος 2013.   

42.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας εργαλείων, ανταλλακτικών & λοιπών υλικών πρασίνου  για 
την Υπηρεσία Πρασίνου    του  ∆ήµου για το έτος 2013.   

43.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας φαρµάκων, λιπασµάτων, εδαφοβελτιωτικών για την 
Υπηρεσία Πρασίνου του ∆ήµου για το έτος 2013.   

44.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας αρδευτικών εξαρτηµάτων Υπηρεσίας Πρασίνου του  ∆ήµου 
για το έτος 2013.   

45.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα  
Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου για το έτος 2013.   

46.  Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών της τρίτης δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση ελαιοφύτων και αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Χερσονήσου. 

47.  Έγκριση  δαπανών  εκδήλωσης  εορτασµού  εθνικής  επετείου  25ης 
Μαρτίου 2013 Ψήφιση πίστωσης   2.742,50 € 

48.  Περί επιστροφής ποσού λόγω εσφαλµένης κατάθεσης σε λογαριασµό 
του ∆ήµου από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε- 
Κατάστηµα Αρχανών.  

49.  Περί διαγραφής ή µη ποσού στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών  
εκδιδοµένων λογαριασµών και προστίµων για το έτος 2007 του κ. 
Λαµπράκη Εµµανουήλ µε ΑΦΜ:045550736, λόγω εσφαλµένης εγγραφής 
που αφορά βεβαιωµένα τέλη εκδιδοµένων λογαριασµών έτους 2007.  

50.  Περί διαγραφής ή µη ποσού στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών 
παρεπιδηµούντων καθώς και προστίµων για το έτος χρήσης 1996 της 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΡΙΤΖΑΣ ΑΕΞΤΕ» και ΑΦΜ: 094194778, 
λόγω εσφαλµένης εγγραφής που αφορά βεβαιωµένα τέλη παρεπιδηµούντων 
έτους 1996.  

51.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ FRIDAY’S ΜΕ Ε∆ΡΑ TH ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. 

52.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ –ΞΕΝΟ∆ ΤΟΥΡΙΣΤ & 
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  ALIA CLUB»  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
VILLA ELENI ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟΥ, 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. 

53.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ¨ΑΚΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΕ.¨  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ  
«ALIA CLUB» ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ , ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. 

54.  Περί έγκρισης εκ νέου του τεχνικού προγράµµατος του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου για το έτος 2013. 

55.  Περί έγκρισης εκ νέου του Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων, του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου (Ν.Π.∆.∆.), του έτους 2013. 

56.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 
προµήθειας τροφίµων, λαχανικών-φρούτων, κρεάτων, άρτου & 
αρτοσκευασµάτων για τους παιδικούς σταθµούς ∆ήµου Χερσονήσου.     

57.  Έγκριση της 11/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 
«Aποδοχή δωρεάς προς το ∆ήµο Χερσονήσου συλλογής νοµισµάτων 
2.000 τεµαχίων και γραµµατοσήµων Ζαχαρία Λιναρδάκη».  

  
∆.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

58.  Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης ∆ήµου Χερσονήσου & 
∆.Ε.Υ.Α.Χ., «Για την παροχή τεχνικής υποστήριξης της ∆ΕΥΑΧ προς το 
Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου στην υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος MED µε τίτλο «Improvement of Energy Efficiency in the 
Water Cycle by the Use of Innovative Storm Water Management in Smart 
Mediterranean Cities – Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο 
του Νερού µέσω χρήσης Καινοτόµων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των 
Όµβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» και ακρωνύµιο 
E2STORMED.  

59.  Έγκριση δαπανών για τη µετακίνηση των εκπροσώπων του ∆ήµου 
Χερσονήσου στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος κλάσης MED µε τίτλο «Improvement of Energy Efficiency 
in the Water Cycle by the Use of Innovative Storm Water Management in 
Smart Mediterranean Cities – Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον 
Κύκλο του Νερού µέσω χρήσης Καινοτόµων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση 
των Όµβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» και ακρωνύµιο 
E2STORMED, που θα γίνει  µεταξύ 21 & 22 Μαρτίου 2013 στη Βαλένθια 
της Ισπανίας. 

60.  Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο  της Γιαµπαζολιά Ιωάννας του 
Γεωργίου, σπουδάστριας στο ΤΕΙ Πατρών. 

61.  Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο της Πατραλέξη Μαρίας του 
∆ηµητρίου, σπουδάστριας στο ΤΕΙ Κρήτης. 

 
 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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   ∆ανελάκης Γεώργιος 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  
Α. κ. ∆οξαστάκη Ζαχαρία, ∆ήµαρχο  
 
Β. κ.κ. Αντιδηµάρχους  

1.∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ  
2.Σταυρουλάκη Νικόλαο 
3.Μαστοράκη Ιωάννη 
4.Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα  
5.Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 
 

Γ. κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους                     
6.Χειρακάκη Γεώργιο    
7.Ζερβάκη Ιωάννα 
8.Βασιλάκη Μιχαήλ 
9.Πλευράκη Εµµανουήλ 

10. Μακράκη Γεώργιο 
11. Φιλιππάκη Κων/νο  

  12.Ζαχαριουδάκη Ιωάννη     
  13.Βουράκη Ιωάννη 

     
     

14.Σέγκο Ιωάννη 
15.Μπαγουράκη Γεώργιο  
16.Φανουράκη Ζαχαρία 
17.Αργυράκη Νικόλαο                       
18.Ανυφαντάκη 
Εµµανουήλ,Αντιπρόεδρο ∆Σ 
19.Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, 
Γραµµατέα ∆Σ                 
20.Μπελιβάνη Νικόλαο 
21.Χατζάκη Ευάγγελο 
22.Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 
23.Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 
24.Λουλουδάκης Απόστολος 
25.Μουντράκη Ιωάννη 
26. Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο 
 

∆. κ.κ.Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου   
1. Φραγκιαδάκης Βαρδής  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
4.Αργυράκη Εµµανουήλ   

∆ηµοτικής Κοινότητας  Χερσονήσου  
2.Στιβακτάκης Ιωάννης 

∆ηµοτικής Κοινότητας  Γουβών     
5. Τραβαγιάκης Εµµανουήλ 

∆ηµοτικής Κοινότητα Μοχού 
3.Βογιατζάκης Αλέξανδρος  
 
Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων  
Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου                            
1. Στρατηδάκης Γεώργιος 
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής  
2.Λουράκη Ιωάννα 
 

 
 
 
 
Τοπική Κοινότητα Χαρασού 
3.Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ 
 

Ζ.κ.κ.Πρόεδρους Τοπικών  Συµβουλίων  Νέων 
∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου  
1.Μιχελεκάκη Ιωάννη    

∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών  
3.Κουνενό Αντώνη    

∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων    
2.Κατσούλη Αριστόδηµο 

∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής    
4.Κτιστάκη Ιωάννη 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Πίνακας Ανακοινώσεων 
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Ιστοσελίδα ∆ήµου 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Φ4β 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 Σας ενηµερώνουµε  ότι οι εισηγήσεις  των θεµάτων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, σας έχουν αποσταλεί  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε 

γνωστοποιήσει στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

  

    Επίσης, πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα θα παρέχονται στις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες από την Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
 
 


