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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες,    19 -07-2013 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 Αρ. πρωτ.:  19406                

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       

                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    

 

                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 13
η
 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 23η Ιουλίου 

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. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

1.  Περί έκφρασης γνώµης για το Ειδικό Πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισµό (ΚΥΑ 168838/5-6-

2013 www.ypeka.gr). 

2.  Περί εξέτασης αίτησης – διαµαρτυρίας ιδιοκτητών τουριστικών 

επιχειρήσεων για την ολοκλήρωση της κατασκευής του ανισόπεδου κόµβου 

Μαλίων. 

  

 Γ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο 

«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου». 

4.  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών, παραλαβής και έλεγχος της 

ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 

«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου». 

5.  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών, παραλαβής και έλεγχος της 

ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 

«Ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής ∆.Ε. Επισκοπής». 

6.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο 

«Ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής ∆.Ε. Επισκοπής». 

7.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο 

«Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου». 

8.  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών, παραλαβής και έλεγχος της 

ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 
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«Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου». 

9.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο 

«∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό ∆.Ε. 

Χερσονήσου». 

10.  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών, παραλαβής και έλεγχος της 

ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 

«∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό ∆.Ε. 

Χερσονήσου» 

11.  Περί, αποδοχής χρηµατοδότησης για την εκτέλεση του έργου [1] 

«Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης 

κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων» - τροποποίηση τεχνικού 

προγράµµατος και προϋπολογισµού έτους 2013 – έγκριση της µε αρ. 

35/2012 µελέτης –έγκριση εκτέλεσης και καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης 

του εν λόγω έργου. 

12.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επισκευή πεζοδροµίου στην 

παραλία της  Ανάληψης». 

13.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Πλακοστρώσεις δηµοτικών δρόµων Τ.∆.Χαρασού».  

14. ΠΠερί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.∆. Γωνιών». 

15.  Περί: 

Α) Αποδοχής χρηµατοδότησης για την εκτέλεση του υποέργου [1] 

«Aνέγερση κτηρίου ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού στον Οικισµό των 

Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου» της πράξης [427063] «Ανέγερση και 

εξοπλισµός Κτηρίου ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού στον οικισµό των 

Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου». 

Β)  Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

Γ)  Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2013 του ∆ήµου Χερσονήσου.  

∆) Έγκρισης της υπ’αριθµ.1/2013Α µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου µε τίτλο «Aνέγερση κτηρίου 

∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού στον Οικισµό των Μαλίων του ∆ήµου 

Χερσονήσου».  

Ε) Εκτέλεσης του υποέργου «Aνέγερση κτηρίου ∆ηµοτικού Παιδικού 

Σταθµού στον Οικισµό των Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου», σύµφωνα µε 

την υπ’αριθµ. 1/2013Α συνηµµένη τεχνική µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

ΣΤ) Καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 

16.  Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκθεση διαπίστωσης βλαβών που έχουν 

προξενηθεί στο παραλιακό µέτωπο Γουβών. 

17.  Περί ακύρωσης της παραχώρησης και επιστροφή χρήσης στο ∆ήµο 

Χερσονήσου ακινήτου εµβαδού 7.850,58τ.µ. για την ανέγερση σχολικού 

συγκροτήµατος στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι».  

18.  Περί   συζήτησης   και   λήψης   απόφασης  για  χορήγηση  άδειας 

λειτουργίας κολυµβητικής δεξαµενής εντός καταστήµατος υγ/κού 
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ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην οδό 25η Μαρτίου στο Λιµ. Χερσονήσου, 

στην εταιρεία ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΜΜ. – ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε. 

19.  Περί συζήτησης  και λήψης  απόφασης  για  χορήγηση  άδειας λειτουργίας 

κολυµβητικής δεξαµενής  εντός  καταστήµατος υγ/κού ενδιαφέροντος  που 

βρίσκεται στην οδό 25η Μαρτίου στο Λιµ. Χερσονήσου, στην εταιρεία 

ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΜΜ. – ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε. 

20.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση παραγωγικής άδειας 

πωλητού λαϊκών αγορών στον ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Γρηγόριο του Εµµ. 

21.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση παραγωγικής άδειας 

πωλητού λαϊκών αγορών στoν ΛΟΥΚΑΚΗ Γεώργιο του Ευτύχιου. 

22.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση άδειας υπαίθριου 

στάσιµου εµπορίου (κινητή καντίνα) στον ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Φίλιππο. 

23.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση παραγωγικής άδειας 

πωλητού λαϊκών αγορών στoν ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ Κωνσταντίνο του Μιχαήλ. 

24.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση παραγωγικής άδειας 

πωλητού λαϊκών αγορών στoν ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Μιχαήλ του Γεωργίου. 

25.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση παραγωγικής άδειας 

πωλητού λαϊκών αγορών στoν ΦΑΡΣΑΡΗ Γεώργιο του Ιωάννη. 

26.  Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή µη άδειας 

λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης ποδηλάτων που βρίσκεται στην οδό 

∆ηµοκρατίας αρ. 16, στο Λιµ. Χερσονήσου, ιδιοκτησίας ACHILLEUS 

ANDROULA. 

27.  Περί   συζήτησης   και   λήψης   απόφασης  για  χορήγηση  άδειας 

λειτουργίας κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκεται στην περιοχή ∆ράπανο 

στο Λιµ. Χερσονήσου, στην εταιρεία SUNTOS A.E. 

 

  

Ε. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
28.  Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρων 160 και 161 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-

59. 

29.  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 2013. 

30.  Εξέταση αίτησης της ∆ΕΤΟΡΑΚΗ ΑΞΤΕΕ για απευθείας παραχώρηση 

αιγιαλού έµπροσθεν της ταβέρνας ΖΟΡΜΠΑΣ. 

31.  Περί έγκρισης εκτέλεσης, καθορισµού τρόπου εκτέλεσης και ορισµού 

επιτροπής παραλαβής για την  «Σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και 

Μουσικού σχολείου Γουρνών» σχολικού έτους 2013-2014. 

32.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 

ανταλλακτικών  όλων των οχηµάτων – µηχανηµάτων για το έτος 2013  του  

∆ήµου. 

33.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 

& τοποθέτησης ABS οχηµάτων για το έτος 2013.   

34.  Επιστροφή ποσού 22,16€ αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Χαλκιαδάκη 
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Γεώργιο του Μιχαήλ και Μαρίας λόγω λανθασµένης χρέωσης τελών 

αποχέτευσης.  

35.  ∆ιαγραφή τελών ύδρευσης επ ονόµατι ∆ασκαλάκη Κυριάκου 

<ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ∆ΕΣΠΩ > για το Β+Γ τετράµηνα 2002 και Α τετράµηνο 

2003 συνολικού ποσού 9.790,56€ από  τους βεβαιωτικούς καταλόγους 

ύδρευσης του οικισµού Κάτω Γουβών  της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών 

του ∆ήµου Χερσονήσου στο υπ αριθµό 794418 υδρόµετρο. 

36.  Περί διαγραφής ή µη ποσού στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών 

παρεπιδηµούντων  καθώς και προστίµων για το έτος 2008 της επιχείρησης 

µε την επωνυµία «Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» µε ΑΦΜ:094258778, 

λόγω εσφαλµένης εγγραφής που αφορά βεβαιωµένα τέλη παρεπιδηµούντων 

έτους 2008. 

37.  Περί διόρθωσης ή µη ποσού στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών 

παρεπιδηµούντων  καθώς και προστίµων για το έτος 2004 της επιχείρησης 

µε την επωνυµία «Ε. ∆ΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕ» µε ΑΦΜ:094236290, λόγω 

εσφαλµένης εγγραφής που αφορά βεβαιωµένα τέλη παρεπιδηµούντων έτους 

2004. 

38.  Περί διαγραφής ή µη ποσού στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών 

παρεπιδηµούντων  καθώς και προστίµων για το έτος 2007 της επιχείρησης 

µε την επωνυµία «Ε. ∆ΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕ» µε ΑΦΜ:094236290, λόγω 

εσφαλµένης εγγραφής που αφορά βεβαιωµένα τέλη παρεπιδηµούντων έτους 

2007. 

  

ΣΤ.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
39.  Έγκριση συµµετοχής ∆ήµου Χερσονήσου στο Πρόγραµµα Τηλεϊατρικής 

της Vodafone, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου.  

  

Ζ.  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
40.  Έγκριση της µε αριθµό  52/2013  απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Νοµικού Προσώπου περί «Εξουσιοδότησης του Νόµιµου εκπροσώπου 

για υποβολή αίτησης προσφοράς στην  Πρόσκληση   «Εναρµόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής για το έτος 2013-2014   της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε» και έκδοση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής». 

41.  Αποστολή αντιγράφου της 53/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 

Χερσονήσου µε θέµα:«Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης Ν.Π.∆.∆. 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου για το έτος 

2013». 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

   

 

∆ανελάκης Γεώργιος 

 

 



 5 

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.Κασαπάκη Ιωάννη  

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 
2. Αργυράκη Εµµανουήλ   

∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών 

3. Τραβαγιάκης Εµµανουήλ 

 

 ∆ηµοτικής Κοινότητα Μοχού 
4.Βογιατζάκης Αλέξανδρος  

∆ηµοτικής Κοινότητας  Χερσονήσου  
5.Στιβακτάκης Ιωάννης 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανωπόλεως 

6.Περβολαράκης Εµµανουήλ  

 

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων   

Τοπική Κοινότητα Γωνιών                                                       
1. Παπαδάκης Γεώργιος 

Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου 

2. Στρατηδάκης Γεώργιος 

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής  
Λουράκη Ιωάννα 

Τοπική Κοινότητα Κρασίου 
3. Αργυράκης Κων/νος 

Τοπική Κοινότητα Χαρασού 

5. 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 

Ιστοσελίδα ∆ήµου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Φ4β 
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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. 


