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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Γούρνες    16-3-2012 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 7015 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    
 
                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση έτους 2012 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 20η Μαρτίου  2012, 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.  ∆ιατύπωση πρότασης για τη δηµιουργία «Φορέα ∆ιαχείρισης Έργων Ύδρευσης 
Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγµα Αποσελέµη»   

2.  Περί ενηµέρωσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ‘Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100 MW 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΚΟΥΤΡΑΛΙΑ- ΑΝΩ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’. 
   

3.  Περί εγκρίσεως διοργάνωσης ηµερίδας του ∆ήµου Χερσονήσου µε θέµα: «ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

4.  Ορισµός Υπευθύνων του προγράµµατος: Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ηµιουργία  
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια (χωρική Ενότητα ∆ήµου Χερσονήσου) του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» 2007-2013. 
 

5.  Περί µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012 για 
την ένταξη-χρηµατοδότηση του προγράµµατος «∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων».  

6.  Περί διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων για την 
εθνική επέτειο της  25ης Μαρτίου 2012.  
 

7.  Τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Χερσονήσου στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας  
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ψήφιση πίστωσης .  
 

8.  Περί αποδοχής ποσού 43.666,11 € από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων του ∆ήµου και κατανοµή αυτού στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Σχολική 
Επιτροπή.   
 

9.  Περί αποδοχής ποσού από Κ.Α.Π προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του 
∆ήµου και κατανοµή χρηµατοδότησης από Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών  αναγκών 
Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου για του µήνες ∆εκέµβριο 2011 και  Ιανουάριο 2012.  
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10. Περί αποδοχής επιχορήγησης του ∆ήµου από τους ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών 

µεταφοράς µαθητών  
11. Περί λήψη απόφασης για το κλείσιµο λογαριασµών στην Παγκρήτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα. 
12. Περί επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

13. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του εσωτερικού γραφείου της αίθουσας  του παλαιού 
∆ηµοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών του ∆ήµου Χερσονήσου, στον  
Πολιτιστικό Σύλλογο Ποταµιών « Παναγία η  Γκουβερνιώτισσα». 
 

14. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του αποθηκευτικού χώρου του παλαιού ∆ηµοτικού 
Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών του ∆ήµου Χερσονήσου, στον Οργανισµό 
Πολιτισµού και Ανάπτυξης « Η  Γκουβερνιώτισσα» . 
 

15. Περί δωρεάν παραχώρησης τµήµατος του οικοπέδου της παιδικής  χαράς που βρίσκεται 
στη γωνία της οδού δηµοκρατίας και του βόρειου παράδροµου της Ελευθερίου Βενιζέλου, 
απέναντι από το βιβλιοπωλείο "ΑΡΧΕΤΥΠΟ" της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου, 
συνολικού εµβαδού 106,00 τ.µ. όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνηµµένο διάγραµµα, για 
είκοσι πέντε ( 25 ) έτη, στη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης Χερσονήσου, µε 
σκοπό την οριστική κατάργηση του αντλιοστασίου Α1 και την µετατόπιση - κατασκευή 
του σε νέα θέση.  
 

16. Περί δωρεάν παραχώρησης τµήµατος του δηµοτικού οικοπέδου που βρίσκεται στην 
περιοχή του οικισµού Αγκισαρα, στη θέση "Άγιος Ιωάννης-Λαγκάδι", εµβαδού 224,00 τ.µ. 
από οικόπεδο συνολικού εµβαδού 18.361,80 τ.µ. όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
διάγραµµα, για είκοσι πέντε ( 25 ) έτη, στη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης 
Χερσονήσου, µε σκοπό την κατασκευή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αποχέτευσης 
των οικισµών Ανάληψης, Αγριανών και Χατζανών, για την υποστήριξη του οποίου 
απαιτείται η δηµιουργία αντλιοστασίου στη συγκεκριµένη θέση.  
 

17. Περί έγκρισης συµµετοχής του ∆ήµου Χερσονήσου στο Πρόγραµµα  Συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 µε παρακατάθεση της πρότασης «Μέτρηση και αξιολόγηση σε 
πραγµατικό χρόνο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε τουριστικές περιοχές και 
ανάπτυξη σχεδίου πρόληψης και αντιµετώπισης των δυσµενών επιπτώσεων» και 
ακρωνύµιο ΜΕΠΕΤ.   
 

18. Περί αποδοχής χρηµατοδότησης ποσού 50.000,00€ από το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής» για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου» µε κωδικό MIS 
374509 & Ορισµό Υπολόγου. 
 

19. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο του  φοιτητή  ΤΕΙ, Παντερµαράκη Γεωργίου. 
20. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο του  φοιτητή  ΤΕΙ Καλαµάτας, Καστρινάκη 

Ευάγγελου του  Γεωργίου. 

21. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της 294/2011 απόφασης 
∆.Σ., η οποία αφορά το κλείσιµο (σφράγιση) του καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοπο-
δηλάτων» κάτω των 50 κ.ε., της εταιρείας «MOTORENTAL ΑΕ», µε εκπρόσωπο τον 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε  δ.τ. «MOTORENTAL», στην οδό ∆αιδάλου 
2 στη ∆.Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας.  
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22. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση ή µη της 304/2011 απόφασης 
∆.Σ., η οποία αφορά το κλείσιµο (σφράγιση) του καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοπο-
δηλάτων» κάτω των 50 κ.ε., της εταιρείας ιδιοκτησίας του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑ µε   
δ.τ. «EURORENTAL», στην οδό Ελ. Βενιζέλου  132  2 στη ∆.Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου 
µας.  

23. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «Καφετέρια  µε  Προσφορά  Επιχείρησης Υπηρεσιών  ∆ιαδικτύου»,  
ιδιοκτησίας   ΑΦΟΙ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ Μ.&Ε.  Ο.Ε., που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
αρ. 153 της ∆. Κ. Λιµ. Χερσονήσου. 
 

24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτο-
στρώσεις δρόµων ∆.∆. Χερσονήσου 2009». 
 

25. Περί εγκρίσεως 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο: 
«∆ιαµορφώσεις Αναπλάσεις δρόµων-Σχολείων αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων (Γαλύφας) 
∆. Επισκοπής» (Αρ. Μελέτης 699/2005). 
 

26. 
Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια            
λογισµικού υπολογισµού ΚΕΝΑΚ & Η/Μ εφαρµογών».  
 

27. 
Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας  «Προµήθεια 
συστηµάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης ∆ηµοτικών Κτιρίων»  για το έτος 2012 του  
∆ήµου. 

28. 
Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας            
«Προµήθεια Πυροσβεστήρων» για το έτος 2012 του  ∆ήµου. 

29. 
Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας               
«Προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων» για το έτος 2012 του  ∆ήµου. 

30. 
Περί ορισµού επιτροπής για την προµήθεια ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων του 
∆ήµου 

31. Περί τροποποίησης προϋπολογισµού µε την ενίσχυση  κωδικού, και ορισµού επιτροπής 
παραλαβής για την  ΄΄Προµήθεια διαφόρων εφοδίων΄΄ έτους 2012 του ∆ήµου 
Χερσονήσου. 

32. Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας υλικών συντήρησης & 
επισκευής κτιρίων  για το έτος 2012  του  ∆ήµου. 
 

33. Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας ανταλλακτικών
Λοιπών µηχανηµάτων υπηρεσίας ∆ιοίκησης για το έτος 2012 του ∆ήµου. 
 

34.   ∆ιάθεση πίστωσης για  παραλλαγή – µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στον οικισµό Χερσονήσου 
του  ∆.∆ Χερσονήσου   του ∆ήµου  Χερσονήσου. 
 

35. Περί διάθεση πίστωσης για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας οχηµάτων του ∆ήµου 
Χερσονήσου.  
 

36. Περί έγκρισης της µελέτης  πληροφοριακής σήµανση του ∆ήµου. Έγκριση και καθορισµός 
του τρόπου εκτέλεσης της  προµήθειας «Προµήθεια για τη µελέτη πληροφοριακής 
σήµανσης του ∆ήµου. 
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37. Περί εγκρίσεως Τακτοποιητικού πίνακα – Αναθεώρηση της Κύριας Σύµβασης του έργου 

«Ηλεκτροφωτισµός ∆ηµοτικής Οδού Μαλίων – Σταλίδας (αρ. µελ. 8/2009)».  
 

38. Περί διόρθωσης ποσού που αφορά βεβαιωµένα τέλη στους βεβαιωτικούς καταλόγους 
άρδευσης 2009 της ∆.Κ. Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου.  
 

39. Συµµετοχή υπαλλήλου του ∆ήµου στο επιµορφωτικό πρόγραµµα «∆ίκτυα ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης – Σύζευξης» . 
 

40. Συµψηφισµός ή µη του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων µε τα συνολικά 
προβλεπόµενα έσοδα του άρθρου 27 του ν. 3756/2009.  
 

41. Περί διόρθωσης ή µη ποσού στον βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων 
λογαριασµών καθώς και προστίµων για το έτος 2003 του κ. Μακράκη Χαρίδηµου του 
Γεωργίου  µε ΑΦΜ 041977255, λόγω εσφαλµένης εγγραφής που αφορά βεβαιωµένα τέλη 
εκδιδοµένων λογαριασµών έτους 2003. 
 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

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

1.Φιλιππάκη Κων/νο 
2.Μαστοράκη Ιωάννη 
3.Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα  
4.Χειρακάκη Γεώργιο 
5.Μακράκη Γεώργιο 

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

10.∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 
11.Σταυρουλάκη Νικόλαο 

  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  Λιµένος Χερσονήσου  
1. Τσαπάκης Αλέξανδρος   
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου  
2.Στιβακτάκης Ιωάννης    

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων   
3.Αργυράκης  Εµµανουήλ 
 

 
Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων  
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής    
1.Λουράκη Ιωάννα 
 

Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών   
2.Κόµης Γεράσιµος    
 

Ζ.κ.κ.Πρόεδρους Τοπικών  Συµβουλίων  Νέων 
  ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου    ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών  
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1.Μιχελεκάκη Ιωάννη 
  ∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων  
2.Κατσούλη Αριστόδηµο  

3.Κουνενό Αντώνη  
  ∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής  
4.Κτιστάκη Ιωάννη  

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

 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 Σας ενηµερώνουµε  ότι στο εξής οι εισηγήσεις  των θεµάτων 
των ∆ηµοτικών Συµβουλίων θα σας αποστέλλονται στις  
ηλεκτρονικές διευθύνσεις 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. 
 


