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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες,   23-01-2014 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 Αρ. πρωτ.: 1490                  

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       

                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    

 

                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 3
η
 τακτική συνεδρίαση έτους 2014 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 28η 

Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30, 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.  Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής αποβολής εναντίον των  καταπατητών 

δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση  «Πύργος» οικισµού Κοκκίνη 

Χάνι (έναντι ΠΙΚΠΑ). 

  

B. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών, παραλαβής και έλεγχος 

της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του 

έργου «Ανέγερση κτιρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό 

των Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου». 
3.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο 

«Ανέγερση κτιρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των 

Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου». 

4.  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών, παραλαβής και έλεγχος 

της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του 

έργου «Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση 

ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Κρασίου». 
5.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο 

«Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση 

ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Κρασίου». 

6.  Περί, έγκρισης της µε αρ. 2/2014 µελέτης, έγκριση και καθορισµός του 

τρόπου εκτέλεσης της «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών».  

7.  Περί έγκρισης της µε αρ. 3/2014 µελέτης, έγκριση εκτέλεσης & 
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καθορισµού του τρόπου εκτέλεση της  «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος».  

8.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 

«∆ιαµόρφωση δρόµου σύνδεσης οικισµού Καρτερού µε οικισµό Ελιάς».  

9.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Κάτω Βρύση στο Μοχό 

(Α.Μ. 9/2009 πρώην Τ.Υ.∆ήµου Μαλίων).  

10.  Χορήγηση παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου "∆ιαµόρφωση 

χώρου ∆ηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό ∆.Ε. Χερσονήσου" 

(αρ. µελέτης 151/2010).  

11.  Περί έγκρισης της υπ’αριθµ. 71 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

µε θέµα: «Έκφραση γνώµης για την λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής 

αλκοολούχων ποτών». 

12.  Περί έγκρισης της υπ’αριθµ. 72 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

µε θέµα: «Έκφραση ή µη γνώµης για την άδεια ίδρυσης καταστηµάτων 

λιανικού εµπορίου».  

13.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση άδειας υπαίθριου 

στάσιµου εµπορίου (κινητή καντίνα) στην ΧΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ. 

14.  Περί   συζήτησης   και   λήψης   απόφασης  για  ανάκληση της αρ. 

319/2012 απόφασης του ∆.Σ. Χερσονήσου περί «χορήγησης σύµφωνης 

γνώµης για την εγκατάσταση επιχείρησης µοτοσικλετών και καθορισµός 

ανώτατου επιτρεπόµενου αριθµού εκµισθωµένων από την επιχείρηση 

µοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων στο κατάστηµα που 

βρίσκεται (έναντι νεκροταφείου Πισκοπιανού), στο Κουτουλουφάρι στον 

ΙΜRE KANYASI”. 

15.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας 

κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκεται στη περιοχή ∆ράπανο στο Λιµ. 

Χερσονήσου στον ΚΑΜΝΑΚΗ ΙΩΣΗΦ.  

16.  Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας 

κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκεται στη περιοχή ∆ράπανο στο Λιµ. 

Χερσονήσου στον ΚΑΜΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.  

17.  Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική ή µη σφράγιση 

του πάρκου αναψυχής µε δ.τ. “MALIA SLIDES”, ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, µε νόµιµη 

εκπρόσωπο την κ.ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ, στην οδό που οδηγεί στο 

MALIA PARK στον οικισµό Μαλίων του ∆ήµου µας. 

  

Γ.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

18.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της 

προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων για το έτος 2014  του  ∆ήµου. 

19.  Περί έγκρισης παράτασης της προµήθειας καυσίµων για την κίνηση όλων 

των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου διάρκειας δύο (2) µηνών. 

20.  Ορισµός εκπροσώπου ως µέλος στην Επιτροπή χαρακτηρισµού παραλιών 

ως πολυσύχναστων. 

21.  Περί επιστροφής ποσού που εκ παραδροµής αποδόθηκε στο λογαριασµό 

του ∆ήµου µας 805/545005-55 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
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22.  Περί παραχώρησης χρήσης δηµοτικού ακινήτου έκτασης διακοσίων (200) 

στρεµµάτων στη θέση Πυργιά του ∆ήµου Χερσονήσου στον Φο.∆.Σ.Α 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ. 

23.  ∆ιεύρυνση Οµάδας Εργασίας 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. 

24.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης AQUIS A.E του 

ξενοδοχείου “ARINA SAND”,Εσταυρωµένος, Κοκκίνη Χάνι, ως προς τα 

Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 

25.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

µε την επωνυµία  «ΑΚΤΗ ΠΕΤΡΑ Α.Ε.» µε έδρα το Λιµάνι Χερσονήσου 

ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

26.  Εξέταση αίτησης του κ.Κληρονόµου Ιωσήφ για λογαριασµούς ύδρευσης 

του Μαυράκη Νικολάου του Γεωργίου.  

27.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 70€ επ’ ονόµατι του Παρασύρη Γεωργίου 

του Ιωάννη κατοίκου Καλού Χωριού µε Α.Φ.Μ 062585341 και κωδικό 

καταναλωτή 12770 που αφορά ληξιπρόθεσµη οφειλή τέλους χρήση 

βοσκοτόπων έτους 2012 του ∆ήµου Χερσονήσου από τον αντίστοιχο 

βεβαιωτικό κατάλογο λόγω λάθους ως προς το πρόσωπο του 

φορολογουµένου.  

28.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 295,81€ επ’ ονόµατι Πολιτάκη Νικολάου 

του Γεωργίου από τον βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης  της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Γουβών  του ∆ήµου Χερσονήσου Α+Β τετραµήνων 2007.  

29.  Μερική διαγραφή ποσού 93,71€ από το αρχικώς βεβαιωθέντος ποσού 

103,06€ επ ονόµατι Αγγελοπούλου Μαρίας  από τον βεβαιωτικό κατάλογο 

ύδρευσης του οικισµού Κάτω Γουβών του πρώην ∆ήµου Γουβών και νυν 

∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου που αφορά το Β΄ 

τετράµηνο 2003.  

30.  ∆ιόρθωση η µη βεβαιωµένων εγγραφών τελών ύδρευσης της Φαρσάρη 

Κρήτης του Ιωάννου  µε την αριθµό 10232/22/4/2013 αίτηση της.  

  

∆. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
31.  Έγκριση εκτέλεσης εργασίας ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειµένων 

των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου έτους 2014. 

32.  Περί Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση του ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω 

ΤΠΕ - Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα», µε τίτλο 

Οδηγός Πόλης ∆ήµου Χερσονήσου».  

33.  Περί συµµετοχής του ∆ήµο Χερσονήσου στη σύµπραξη εταίρων µε τίτλο 

MISTRAL (Multimodal Interventions Supported by Information and 

Communication Technologies Building Resilience for Frailty Prevention – 
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Πολυεπίπεδες Παρεµβάσεις Υποστηριζόµενες από Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας που Ενδυναµώνουν και Συµβάλλουν στην 

Πρόληψη  της Ευπάθεια στην Τρίτη Ηλικία) µε σκοπό την κατάθεση 

προτάσεων στο χρηµατοδοτικό εργαλείο HORIZON 20-20 κατά τη νέα 

Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020.    

34.  Περί πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο µας, του σπουδαστή 

στο ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο (Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 

Μωϋσάκη ∆ηµητρίου του Εµµανουήλ.  

35.  Περί συγκρότησης α] επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και 

β]  επιτροπής αξιολόγησης της προµήθειας ανταλλακτικών και υλικών που 

απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων του ∆ήµου.  

36.  Περί συγκρότησης επιτροπής Εκποίησης κινητών πραγµάτων και 

καταστροφής αντικειµένων για το έτος 2014  του ∆ήµου.  
37.  Περί ορισµού εκπροσώπου και του νόµιµου αναπληρωτή του στην 

Επιτροπή του άρθρου 18 Ν.1590/86 (Επιτροπή Εκποίησης Ζώων)  για το 

έτος 2014.  
38.  Περί ορισµού µελών στην Α/θµια και Β/θµια Επιτροπή Σταυλισµών και 

Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν. 1590/86 και του άρθρου 11 του Ν. 2307/1995.  
39.  Περί ορισµού εκπροσώπων του ∆ήµου στην τριµελή Επιτροπή του άρθρου 

4 του Π.∆ 236/1984 για την έκδοση άδειας περίφραξης των ειδικών 

καλλιεργειών.  
40.  Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση 

δηµοτικών ακινήτων για το έτος 2014.  

41.  Περί ορισµού ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µέλη της Επιτροπής Εκτίµησης 

Ακινήτων για το έτος 2014.  

42.  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ 

(χωρίς ΦΠΑ) και αξίας κάτω των 5.869,40€ (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 

2014».  

43.  Περί σύστασης Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 

∆ιαφορών   και Αµφισβητήσεων, για το έτος 2014. 

44.  Περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής εργασιών που εκτελούνται µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 28/80.  

45.  Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για τον ορισµό εκπροσώπων και 

νόµιµων αναπληρωτών για τη συγκρότηση των Α/θµιων και Β/θµιων 

Συµβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηµατογράφων.   

  

Ε. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

46.  Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου «Μέτρα Προστασίας του Υγροτόπου 

Μαλίων».  

47.  Περί τροποποίησης προϋπολογισµού µε εγγραφή νέου κωδικού έτους 2014 

για τη διάθεση της πίστωσης προς πληρωµή της προµήθειας & 

τοποθέτησης ABS οχηµάτων. 
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ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

48.  Απολογισµός ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2012. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

   

 

∆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  
 

Γ. κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους   

     5. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο          

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. Φραγκιαδάκη Βαρδή  

∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου   
2. Στιβακτάκη Ιωάννη 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
3. Αργυράκη Εµµανουήλ 

 

 ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 

4. Βογιατζάκη Αλέξανδρο 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης 
5. Περβολαράκη Εµµανουήλ 

 

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων   

Τοπική Κοινότητα Κρασίου 
1. Αργυράκη Κων/νο 

Τοπική Κοινότητα Ελαίας 
2. Βουρλιωτάκη Νικόλαο 

 

Τοπική Κοινότητα Ποταµιών  
3. Κόµη Γεράσιµο 
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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 

 

 

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. 


