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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Γούρνες 05-10-2012 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 27685 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    
 
                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 14η 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 9η Οκτωβρίου 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. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

1. Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Παροχή επιστηµονικής/επιχειρησιακής 
υποστήριξης, για σύσταση δοµής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής στο ∆ήµο 
Χερσονήσου».  

2. Περί υποβολής αιτήµατος δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου «Μοτέλ 
Ξενία» στον Καρτερό του ∆ήµου Χερσονήσου.  

3. Περί υποβολής αιτήµατος δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου «Ξενία 
HELIOS» στο Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου Χερσονήσου.  

4. Περί λήψης απόφασης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν 
από την απόφαση της Κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία πολλών δηµοσίων 
υπηρεσιών στη γεωγραφική ενότητα του ∆ήµου Χερσονήσου. 

5. Περί έγκρισης µετακινήσεων του κ.∆ηµάρχου. 

Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
6. Περί εκτέλεσης και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο 

«Βελτίωση δηµοτικού καταστήµατος οικισµού Ανώπολης» σύµφωνα µε την 
υπ’αρίθµ. 27/2012 εγκεκριµένη τεχνική µελέτη της Τ.Υ. 

7. Περί έγκρισης Π.Α.Υ. και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης για τις «Εργασίες 
Πιστοποίησης για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο κτίριο του Πολιτιστικού 
Κέντρου Λιµ. Χερσονήσου» του ∆ήµου Χερσονήσου. 

8. Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας ειδών καθαριότητας 
& ευπρεπισµού για το έτος 2012  του  ∆ήµου. 
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9. Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 
καυσίµων – λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων όλων των 
υπηρεσιών  του ∆ήµου, έτους 2012 -2013. 

10. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης Προµήθειας «Προµήθεια Φωτιστικών LED 
Αστικού – Οδικού Φωτισµού ∆ήµου Χερσονήσου» και ορισµός Επιτροπής 
Παραλαβής. 

11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 28/2012 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Χερσονήσου µε τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 
Σγουροκεφαλίου» ∆.Ε. Επισκοπής και υποβολής της οµώνυµης πρότασης στο 
Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του ∆ήµου 
Χερσονήσου. 

12. Περί έγκρισης: α) πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
¨Ανακατασκευή – Ανακαίνιση παραχωρηµένου κτιρίου 202 της πρωην 
Αµερικανικής Βάσης Γουρνών¨ (Αρ.Μελ. 37/2009) και β) αποζηµίωσης αναδόχου 
λόγω διάλυσης σύµβασης. 

13. Περί εξέτασης αιτήµατος Πανεπιστηµίου Κρήτης σχετικά µε την ανανέωση ή µη 
της προγραµµατικής σύµβασης για την εκτέλεση του έργου µε θέµα «Νήσος 
Ντία. Έρευνα για την ιστορία και τον πολιτισµό ενός µικρονησιωτικού τοπίου». 

14. Έγκριση της αριθµ.76/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα: 
«Επανεξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας επίστρωσης τµήµατος 
παραλιακής οδού στον οικισµό Ανάληψη».  

15. Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης ∆ήµου Χερσονήσου & ∆.Ε.Υ.Α.Χ., 
µε σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης της ∆ΕΥΑΧ προς τη ∆.Τ.Υ. του 
∆ήµου στην εκπόνηση και επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών µελετών που 
ανατίθενται σε τρίτους.  

16. Έγκριση της µελέτης «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην οδό Ελ.Βενιζέλου στον 
οικισµό Μαλίων» και έγκριση υποβολής της στο ΕΣΠΑ. 

17. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων µέχρι 50 κ.ε και ποδηλάτων, που 
βρίσκεται στην οδό Εµµ. Τσαγκαράκη, ιδιοκτησίας ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ. 

18. Περί συζητήσεως και λήψης ανάκλησης της αρ.296/2011 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, η οποία αφορούσε το κλείσιµο (σφράγιση) καταστήµατος 
εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της εταιρείας 
“MOTORENTAL AE” µε εκπρόσωπο τον ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε δ.τ. “MOTORENTAL”, στην οδό ∆ηµοκρατίας 42 (πλησίον Auto 
Travel) στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας.  

19. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων µέχρι 50 κ.ε, που βρίσκεται στην οδό 
Ελ. Βενιζέλου αρ. 204 στο Λιµ. Χερσονήσου, ιδιοκτησίας ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑ 
του ∆ηµ. 

20. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων µέχρι 50 κ.ε, συστεγαζόµενη µε 
επιχείρηση µοτοσικλετών, που βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας 42 στο Λιµ. 
Χερσονήσου, ιδιοκτησίας MOTORENTAL A.E., µε εκπρόσωπο τον Μιχαηλίδη 
∆ηµοσθένη. 
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Γ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

21.  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 
Σεπτέµβριο 2012. 

22. Αποδοχή επιχορήγησης έτους 2012 ποσού 200.000€ από Υπουργείο Εργασίας  
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για δαπάνες λειτουργίας Παιδικής Εξοχής 
Κοκκίνη Χάνι έτους 2012. 

23. Λήψη απόφασης για την ανάθεση έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης 
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο. 

24.  «Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση συσκευών POS στα δηµοτικά ταµεία για 
είσπραξη οφειλών µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα». 

25. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 βάσει του άρθρου 266 
του Ν. 3852/2010. 

26. 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. 

27. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντων ποσών επ’ ονόµατι Ι.Α∆ΑΜΑΚΗΣ Α.Ε. από 
βεβαιωτικούς καταλόγους κοινοχρήστων χώρων ετών 1986, 1989,1991 και 
παραλίας έτους  1989 της πρώην Κοινότητας Λιµένος Χερσονήσου. 

28. Μερική διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών από χρηµατικό κατάλογο άρδευσης  Α΄ 
εξαµήνου 2011 Βοριτσίου της ∆.Ε Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου. Επιστροφή 
ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

29. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο  βεβαιωτικό  κατάλογο  τελών  
παρεπιδηµούντων καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 
1996 της επιχείρησης «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΩΜΑΡΑ  του Α∆ΑΜ» µε ΑΦΜ 
40481006, λόγω λάθους υπολογισµού ποσού. 

30. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο  βεβαιωτικό  κατάλογο  τελών  εκδιδοµένων 
λογαριασµών καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για τα έτη 
1999- 2000 & 2002 -2005 της επιχείρησης «ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»   του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε ΑΦΜ 013698890 λόγω λάθους υπολογισµού ποσού.  
 

31. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο  βεβαιωτικό  κατάλογο  τελών  
παρεπιδηµούντων καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 
2006 της επιχείρησης «Παπαδάκης Κων/νος του Ιωάννη » µε ΑΦΜ 078430282 , 
λόγω υπολογισµού  σε αυτό και εσόδων που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 

∆. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
32. Έγκριση σύστασης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού 

Φαρµακείου, Κοινωνικού Ιατρείου και δηµιουργία Κάρτας Υγείας Μαθητών στον 
∆ήµο Χερσονήσου».  

33. Περί κατάθεσης πρότασης, από τον ∆ήµο Χερσονήσου, µε τίτλο : «Προώθηση 
των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου 
µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού – Ολοκληρωµένο Ηλεκτρονικό 
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Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου» στον 
άξονα προτεραιότητας 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» του Ε. Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2007-2013» µε Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για 
την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» (Ο.Σ.Α.Π.Υ. ∆ήµου Χερσονήσου). 

34. Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού software.  

 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 Ανώπολης   
1.Περβολαράκη Εµµανουήλ   
∆ηµοτικής Κοινότητας  Λιµένος Χερσονήσου  
2.Τσαπάκη Αλέξανδρο   
∆ηµοτικής Κοινότητας  Χερσονήσου  
3.Στιβακτάκη  Ιωάννη  
 

∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών   
4.Αναγνωστάκη Εµµανουήλ  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
 5.Αργυράκη Εµµανουήλ   

 
Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων  
Τοπική Κοινότητα Ελαίας  
1.Βουρλιωτάκης Νικόλαος 

Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου 
2.Στρατηδάκης Γεώργιος  
 

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 
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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. 

 
 
 
 


