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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Γούρνες 02-08-2012 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 21739 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    

 

                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 12

η
 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 7
η
 Αυγούστου 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  

 Α. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2012 µε την δηµιουργία  κωδικού για 

την προµήθεια εξαρτηµάτων για φωτιστικά σώµατα πρώην ∆. Γουβών (∆ηµοτική 

ενότητα Γουβών)  και τον  ορισµό µελών επιτροπής παραλαβής. 
2. Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 

λαµπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισµού   για το έτος 2012 του  ∆ήµου. 

3. Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας σιδηρικών χρωµάτων 

κλπ εξαρτηµάτων   για το έτος 2012  του  ∆ήµου. 

4. Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας προστατευτικών 

κρανών και στολής για δικυκλιστές ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  για το έτος 2012  του  

∆ήµου. 
5. Περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2012 του ∆ήµου Χερσονήσου 

προκειµένου να συµπεριληφθεί η προµήθεια  µε τίτλο «Σίτιση µαθητών 

Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Γουρνών», περί εκτέλεσης, και 

καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης.  
6. Περί τροποποίησης προϋπολογισµού και εγγραφή νέου κωδικού, έγκριση και 

καθορισµού τρόπου εκτέλεσης για την προµήθεια «Προµήθεια ειδών ένδυσης 

υπόδησης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τα έτη 2012-2013».   
7. Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 2012 του 

∆ήµου Χερσονήσου, για να αυξηθεί η δαπάνη εγγραφής του έργου µε τίτλο 

«∆ιάνοιξη τµήµατος δρόµου παράλληλης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου», περί 

εκτέλεσης και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 
8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:«Αποκατάσταση ζηµιών στην παραλιακή οδό Ανισαρά». 



 2 

9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:«Βελτίωση χώρων κοιµητηρίου ∆.∆.Γωνιών». 

10. Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 2012 του 

∆ήµου Χερσονήσου, για να αυξηθεί η δαπάνη εγγραφής του έργου µε τίτλο 

«Βελτίωση δηµοτικού καταστήµατος οικισµού Ανώπολης», περί εκτέλεσης και 

καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 
11. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός 

Πλαγιάς – Βράχου Θέση Χάρακα». 

12. Περί δωρεάν παραχώρηση των οχηµάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-

Αποχέτευσης του ∆ήµου στην ∆ΕΥΑ Χερσονήσου. 

13. Περί έγκρισης της µελέτης µε τίτλο «Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του 

ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. 

Χερσονήσου» και υποβολής της οµώνυµης πρότασης στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο 

Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του ∆ήµου Χερσονήσου. 
14. Περί χορήγησης ή µη άδειας αντικατάστασης φθαρµένων κυβόλιθων επί του 

καταστρώµατος της οδού Αγίας Παρασκευής, στον οικισµό Λιµένος Χερσονήσου 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 
15. Ανάθεση µε διαπραγµάτευση της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΟΑΠ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ». 

16. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

17. Περί εξετάσεως αιτήµατος για τη χορήγηση άδειας ζωήλατου οχήµατος. 

18.  Κύρωση τµήµατος δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισµών Γουβών. 

19. Επανεξέταση αιτήσεως Φώτη Τσάλου περί χορήγησης σύµφωνης γνώµης για 

έγκριση και θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου σε εγκεκριµένη ειδική 

διαδροµή µε παράλληλη απόσυρση του παλαιού συρµού στη ∆. Ε. Χερσονήσου. 
20. Έκφραση γνώµης σχετικά µε την αριθµ. 27/2012 απόφαση της ∆ηµ. Κοινότητας  

Μαλίων για απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης καταστηµάτων από 

Απρίλιο έως Οκτώβριο. 
21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός  

∆ηµοτικής Οδού Μαλίων – Σταλίδας». 

22. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 

καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, µε δ.τ. «EXTREME», έναντι 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ZOO στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 
23. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 

καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, µε δ.τ. «EXTREME», στην οδό Μεγάλο 

Ρυάκι, στην οικοδοµή Τσαγκαράκη, στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 
24. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 

καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 

ΤΖΑΝΙ∆Η ΗΛΙΑ, µε δ.τ. «PANAVIA», στην οδό ∆ηµοκρατίας στη ∆Κ 
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Λ.Χερσονήσου  του ∆ήµου µας. 

25. Έγκριση Σχεδίου ∆ράσης για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 

του ∆ήµου. 

26. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του 

έργου:«∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου και µνηµείου Ηρώων στην είσοδο του 

Μοχού»(A.M. 687/2006 TY∆Κ). 
27. Περί εξέτασης των αιτηµάτων των κ.κ. ∆ηµητρίου Πέππα και Ειρήνης Μουντράκη 

που αφορά τον κοινόχρηστο χώρο στο Κουτουλουφάρι του ∆ήµου Χερσονήσου. 

 

Β.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

28. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού  Β΄ τριµήνου 2012 ∆ήµου 

Χερσονήσου.  

29. Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2012  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρων 

160 και 161 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59. 

30. Απόδοση ποσού 12.936,00 € στη Α/θµια Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Χερσονήσου 

για την υλοποίηση θεσµού Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου. 

31. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

32. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων έτους 2012 (Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής 286/2012). 
33. Τακτική Επιχορήγηση ∆ήµου Χερσονήσου στις Σχολικές Επιτροπές 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ψήφιση πίστωσης.  

34. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 

προµήθεια εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης Σχολείων ∆ήµου Χερσονήσου. 

35. Εξέταση αίτησης κ. Πετσαλάκη Ειρήνης για παράταση σύµβασης µίσθωσης 

ακινήτου.  

36. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 673.001,00€ από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, 

Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Ανάπλαση 2012-2015»  για την πράξη 

«Προµήθεια Φωτιστικών LED Αστικού – Οδικού Φωτισµού ∆ήµου Χερσονήσου». 

Τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2012. Ορισµός Υπολόγου. 
37. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 60.146,52€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» για την πράξη «Ανάδειξη, ∆ιατήρηση 

και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου των Μαλίων» µε κωδικό MIS 

376178. Τροποποίηση Πρ/σµού και Τεχνικού Προγράµµατος 2012.Ορισµός 

Υπολόγου. 
38. Εξέταση παράτασης σύµβασης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ∆ασκαλάκη 

Γεωργίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».  
39. Έγκριση εκτέλεσης προµήθειας φυτών – δενδρυλλίων για την Παιδική Εξοχή 

Κοκκίνη Χάνι. 

40. Περί υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας (07) «αειφόρος ανάπτυξη και 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης». 

41. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΕ  ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ   

ΤΙΤΛΟ  «ΕΛΤΙΝΑ»  ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΑ  ΜΑΛΙΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. 
42. Αίτηση της κ. Ζηδιανάκη Ελένης που αφορά την εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΝΑΚΗ Ο.Ε 

για επανεξέταση ή µη της απόφασης επιβολής προστίµου διαφηµιστικών 

επιγραφών έτους 2004.  
43. Περί εξέτασης θέµατος καθορισµού ή µη νέας θέσης παραχώρησης  τµήµατος 

αιγιαλού έµπροσθεν της ταβέρνας «Πανόραµα» στην Σταλίδα, µεταξύ των θέσεων 

121 και 122 της µε αρ. 231/2012 απόφασης του ∆.Σ.  για το έτος 2012. 
44. Περί µείωσης ποσού χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2009 – τέως ∆ήµου 

Μαλίων. 

45. Περί µείωσης βεβαιωθέντος ποσού κοινοχρήστου χώρου έτους 2008 – τέως ∆ήµου 

Μαλίων. 

46. Περί διαγραφής ή µη βεβαιωθέντος ποσού χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 

2011. 

47. Περί διαγραφής ή µη βεβαιωθέντος ποσού χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 

2011. 

48. Επικύρωση 1ου Πρακτικού του ∆.Σ. της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του 

∆ήµου Χερσονήσου, περί µετακίνησης Προέδρου ∆.Σ. Παιδικής Εξοχής στην 

Αθήνα. 
49. Έγκριση δαπανών για πραγµατοποίηση µουσικών εκδηλώσεων στην Παιδική 

Εξοχή  Κοκκίνη Χάνι.  

 

Γ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
50. Έγκριση ∆Σ για επιβολή ανταποδοτικού τέλους, κατά το άρθρο 4 παρ. 3β του Ν. 

4039/2012. 

51. Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τη λειτουργία του ΚΕΠ 

∆ήµου Χερσονήσου. 

52. Αποδοχή εκλογικής αποζηµίωσης των συµµετεχόντων για την προπαρασκευή και 

διενέργεια των γενικών  βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαίου 2012.  

53. Ανάκληση απόφασης παραχώρησης κτιρίου στο Υπ. Παιδείας (Κ.Π.Ε. Γουβών). 

 

 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

   ∆ανελάκης Γεώργιος 
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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 Γουβών   

3.Αναγνωστάκης Εµµανουήλ  

 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού   
4.Χατζάκης Αδάµ  

 ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 

 5.Αργυράκης Εµµανουήλ   

 

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων  

Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής    
1.Λουράκη Ιωάννα 

Τοπικής Κοινότητας Ανώπολης   
2.Περβολαράκης Εµµανουήλ   

 

Τοπικής Κοινότητας  Γωνιών 
3.Παπαδάκης Γεώργιος 

Τοπικής Κοινότητας  Αβδού 
4.Παπαδαντωνάκης Εµµανουήλ  

 

 

 

Ζ.κ.κ.Πρόεδρους Τοπικών  Συµβουλίων  Νέων 
  ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου  

1.Μιχελεκάκη Ιωάννη 
  ∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων  

2.Κατσούλη Αριστόδηµο  

  ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών  

3.Κουνενό Αντώνη  
  ∆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. 

 


