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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες, 17-04-2013 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Αρ. πρωτ.: 9762 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ             
 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση έτους 2013 για  την 8η έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού      
                   Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.  
     

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε 
έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 18η Απριλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη   
και ώρα 11:00 στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω κατεπείγοντα θέµατα:  

ΘΕΜΑΤΑ 
1. Περί έγκρισης της µελέτης «προµήθεια αστικού εξοπλισµού» και υποβολής 
οµώνυµης πρότασης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα "Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015" στον άξονα «αναβάθµιση αστικών υποδοµών» και στο µέτρο 2.2 
«βελτίωση αστικού εξοπλισµού» του Πράσινου Ταµείου. 

2. Περί υποβολής πρότασης στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του πράσινου ταµείου 
«Απόκτηση και διαµόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων 
κτιρίων στις πόλεις 2013». 

3. Περί έγκρισης της µελέτης «προµήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισµού παιδικής 
χαράς» και υποβολής οµώνυµης πρότασης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
"Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" στον άξονα «αναβάθµιση αστικών 
υποδοµών» και στο µέτρο 2.2 «βελτίωση αστικού εξοπλισµού» του Πράσινου 
Ταµείου. 

4. Περί έγκρισης της µελέτης «προµήθεια  για την αντικατάσταση του εξοπλισµού 
του πολιτιστικού κέντρου Λ.Χερσονήσου» και υποβολής οµώνυµης πρότασης 
στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" στον 
άξονα «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων» και στο µέτρο 4.2 «βελτίωση 
κτιριακού αποθέµατος» του Πράσινου Ταµείου. 

5. Περί έγκρισης της µελέτης «προµήθεια συστηµάτων φωτισµού µε φωτοβολταϊκά 
πάνελ» και υποβολής οµώνυµης πρότασης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
"Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" στον άξονα «ενίσχυση ελκυστικότητας των 
πόλεων» και στο µέτρο 4.1 «βιοκλιµατικός σχεδιασµός αστικού χώρου» του 
Πράσινου Ταµείου. 

6. Περί υποβολής πρότασης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα "Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015" στον άξονα «ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων» 
και στο µέτρο 4.1 «βιοκλιµατικός σχεδιασµός αστικού χώρου» του Πράσινου 
Ταµείου µε τον τίτλο «προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών LED αστικού - 
οδικού φωτισµού ∆.Χερσονήσου». 

7. Περί έγκρισης της µελέτης «εξοπλισµός πρόσβασης ΑΜΕΑ στις περιαστικές 
ακτές του ∆.Χερσονήσου» και υποβολής οµώνυµης πρότασης στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" στον άξονα 
«προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» και στο µέτρο 3.2 «διαχείριση 
περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων» του Πράσινου Ταµείου. 

8. Περί έγκρισης της µελέτης «προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης» και υποβολής 
οµώνυµης πρότασης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015» στον άξονα  προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και στο µέτρο 3.3:  ∆ιαχείριση αστικών 
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απορριµµάτων και ανακύκλωση. 

9. Περί έγκρισης της µελέτης «Αναβάθµιση περιβάλλοντα χώρου πρασίνου 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Χερσονήσου στην πρώην Αµερικανική Βάση 
Γουρνών» και υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού  
προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» (Άξονας Προτεραιότητας 3, 
Μέτρο 3.1. ∆ιαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό). 
 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Η συζήτηση και η λήψη απόφασης για τα παραπάνω θέµατα είναι 
κατεπείγουσα λόγω άµεσης καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προτάσεων.  

             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  
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.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 
 

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

 


