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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΤΗΣ 1
ΗΣ

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 01.06.2011 

 

 

      Σήµερα, 01 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµένα Χερσονήσου, του ∆ήµου Χερσονήσου (Νοµός 

Ηρακλείου Κρήτης) που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίας 50 στο Λιµάνι Χερσονήσου, 

συνήλθε στην πρώτη τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου «ΤΑ 

ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα 

παρακάτω Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

1. Εκλογή Προεδρείου του Συνδέσµου. 

2. Εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου 

3. Ανακοινώσεις  

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του ∆.Σ. διαπιστώθηκε η απαρτία, δεδοµένου 

ότι ήταν παρόντα τα 15 εκ των 22 ορισµένων µελών, ως εξής: 

 

                                                       Παρόντες (15)                                       Απόντες (7) 

Α/Α ∆ΗΜΟΣ  1
ος

 τακτικός 

εκπρόσωπος 

2
ος

 τακτικός 

εκπρόσωπος 

 

1. ∆ήµος Αγίου Νικολάου  Λεµπιδάκη Ζαχαρένια  Αφορδακός Νικόλαος 

 

2. ∆ήµος Ιεράπετρας   

 

Μαρκόπουλος Εµµανουήλ 

Προϊστάκης Γεώργιος 

3. ∆ήµος Οροπεδίου 

Λασιθίου  

Μηλιαράς Γεώργιος  

 

 

4. ∆ήµος Σητείας   Κεκερίδης Κων/ος  

Χατζάκης Γιάννης 

 

5. ∆ήµος Αρχανών – 

Αστερουσίων – Νίκου 

Καζαντζάκη 

Κωσταντάκη 

Χριστοθέα 

(αναπληρώτρια) 

 Βλαχάκης  

6. ∆ήµος Βιάννου Μπαριτάκης Παύλος  

 

 

7. ∆ήµος Γόρτυνας  ∆ρεττάκης Μανόλης Παπαχατζάκη Πέλλα  
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8. ∆ήµος Μινώα  Μηλαθιανάκης 

∆ηµήτριος 

Σπανάκης Κων/ος 

 

 

9. ∆ήµος Φαιστού Πετρακογιώργη Μαρία Πρωτογεράκης 

Ευάγγελος 

 

 

10. ∆ήµος Χερσονήσου ∆οξαστάκης Ζαχαρίας Λουλουδάκης 

Απόστολος 

 

11. ∆ήµος Ανωγείων Καλοµοίρης 

Θεµιστοκλής 

(αναπληρωτής) 

  

 12. ∆ήµος Μυλοποτάµου Λυρώνη Νικολέτα Βουκάλης Ιωσήφ  

 13. ∆ήµος Πλατανιά   

 

Καλαϊτζάκης Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο κ. Χάρης Ροδιτάκης, τέως ∆ήµαρχος 

∆ήµου Επισκοπής και Σύµβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέµατα Τουρισµού. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Χερσονήσου Ελένη Μαραγκάκη 

(κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικ. – Λογ/κού) για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 O προεδρεύων κατά τις διατάξεις του άρθρου 246 του Κ.∆.Κ. 

(Ν.3463/2006), ∆ήµαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης είπε τα εξής: 

 Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Συνδέσµου «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ» τιµά τους ανθρώπους που την ανέλαβαν και την υποστήριξαν έως σήµερα 

ώστε να είµαστε σε θέση να αναδείξουµε τα πρώτα όργανα ∆ιοίκησης, δηλαδή το 

Προεδρείο και την Εκτελεστική. Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι για την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί, η προσπάθεια πρέπει να είναι δυναµική και συνεχής.  

 Η πρωτοβουλία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης για τη δηµιουργία 

του Συνδέσµου ΄΄Τα όµορφα Χωριά της Κρήτης΄΄, εντάσσεται αφ’ ενός µεν στην 

αυτονόητη υποχρέωσή τους να αναζητούν διαρκώς απαντήσεις στις προκλήσεις που 

δηµιουργούνται, αφ’ εταίρου δε να δηµιουργούν προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης στα 

πλαίσια µιας µακροπρόθεσµης διασφάλισης των συµφερόντων των τοπικών κοινωνιών 

µε πρωταγωνιστικό ρόλο για τις ίδιες. 
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Εκτός όµως από τη διάσταση της τοπικής αναπτυξιακής πρότασης, αντιπροσωπεύει 

επίσης ένα όραµα κι ένα µοντέλο ανάπτυξης για την υλοποίηση του, µοντέλο που 

βασίζεται σ’ ένα νέου τύπου σχεδιασµό, συµπεριφοράς κι επιχειρηµατικότητας. 

Αποτελεί παράλληλα µια πρόταση στρατηγικού σχεδιασµού στα πλαίσια του οποίου 

συνδυάζονται, η ενδυνάµωση – ενίσχυση της ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών, η 

ουσιαστική συµµετοχή τους σε µια ανάπτυξη που τους αφορά, η αρµονική και ισόρροπη 

σχέση / σύνδεση πολιτισµού / φύσης / τουρισµού. 

Ένας στρατηγικός σχεδιασµός για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ταυτότητάς 

τους αφού οι οικισµοί που συµµετέχουν δεσµεύονται προς µια διαδροµή διαρκούς 

διάσωσης και βελτίωσης τόσο του ιστορικού / αρχιτεκτονικού / πολεοδοµικού τµήµατός 

τους και των συνθηκών διαβίωσης όσο και των παρεχοµένων υπηρεσιών κατ’ αρχή προς 

τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας έτσι την αξία του πολιτισµού 

της καθηµερινής ζωής.  

Σαφώς και σε συνδυασµό µε τον επείγοντα πλέον χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το 

ζήτηµα της διάσωσης των οικισµών (µε αξιόλογο πολιτιστικό απόθεµα) και η 

αναγκαιότητα κατανόησης κι ενίσχυσης της ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών της 

ενδοχώρας, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να απαντήσει στον κατ’ εξοχήν θεωρητικό 

µέχρι σήµερα σχετικό προβληµατισµό σαν πρόταση άµεσης εφαρµογής και υλοποίησης. 

Η προαναφερόµενη πρόταση των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης βρίσκεται 

κατ’ επέκταση στην ΄΄καρδιά΄΄ του σύγχρονου προβληµατισµού για τον πολιτισµό και 

τον ρόλο του στην τοπική ανάπτυξη, την µε σεβασµό και προστασία αξιοποίησή του, την 

σύνδεσή του µε τον Τουρισµό και τη φύση, µε ποιότητα και ταυτότητα.  

Η πρωτοβουλία ΄΄Τα όµορφα Χωριά της Κρήτης΄΄ είναι µια καινοτοµική πρόταση 

τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασµού και µια ευκαιρία για τους µικρούς οικισµούς που µε 

συγκροτηµένη και οργανωµένη µορφή, αναδεικνύουν, διασώζουν και αξιοποιούν  την 

πολιτιστική και φυσική τους κληρονοµιά. 

Αναλυτικότερα: 

Σε µια εποχή κατά την οποία η Χώρα µας µετατρέπεται όλο και περισσότερο σε χώρα 

παροχής υπηρεσιών (και ο τουρισµός ο κατ’ εξοχήν εκφραστής αυτής της νέας 

πραγµατικότητας) αυτό που οφείλουµε σαν εκπρόσωποι των Τοπικών µας Κοινωνιών 

είναι η ανάδειξη των νέων ευκαιριών αλλά και των νέων κινδύνων ώστε να οργανωθεί 

τόσο η αξιοποίησή τους όσο και η αντιµετώπισή τους. 
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΄΄Ποιότητα΄΄ είναι η λέξη κλειδί για τη διασφάλιση οραµάτων, σχεδιασµών και 

προοπτικών κάθε Τοπικής Κοινωνίας. 

Ποιότητα πολιτιστικής κληρονοµιάς, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ποιότητα 

συµπεριφοράς και σχέσεων. ΄΄Βήµατα΄΄ που ακολουθώντας τα µας οδηγούν στην 

΄΄άγνωστη΄΄ και ΄΄κρυµµένη΄΄ Κρητική ενδοχώρα. Στους µικρούς οικισµούς της. 

Σ’ αυτούς τους οικισµούς οδηγεί και η πρωτοβουλία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 

της Κρήτης για τη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση µνηµών και µνηµείων. Σε 

΄΄οικισµούς µε χαρακτήρα΄΄ που µέσα από την ανακάλυψή τους και τον εµπλουτισµό 

τους µε ζωντανά στοιχεία νεωτερικότητας να είναι σε θέση να προτείνουν ένα άλλο 

µοντέλο ανάπτυξης, τρόπου διαβίωσης και αναψυχής. 

Ποιότητα είναι το απαραίτητο στοιχείο προκειµένου ένας οικισµός να είναι σε θέση να 

ενταχθεί και να παραµείνει στον Σύνδεσµο. Ποιότητα πολεοδοµικού – αρχιτεκτονικού 

ιστού, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ποιότητα παραδοσιακών αξιών και 

δραστηριοτήτων.  

Η εθελούσια συµµετοχή των ∆ήµων, η αποδοχή κριτηρίων αξιολόγησης κι ένταξης 

των οικισµών, η παρακολούθηση εφαρµογής των υποχρεώσεων αλλά και η απένταξη σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης, διασφαλίζουν ότι η πρωτοβουλία για την διάσωση κι 

αξιοποίηση των οικισµών σηµατοδοτεί µια νέα οπτική για τον πολιτισµό, το περιβάλλον 

και τη σύνδεσή τους µε την ποιοτική τουριστική προσφορά. 

Σε µια στιγµή έντονης αναζήτησης απαντήσεων στα αδιέξοδα του σηµερινού 

τουριστικού µοντέλου της Κρήτης, την σταδιακή απώλεια του Κρητικού τοπίου (φυσικού 

και δοµηµένου) καθώς και της πολιτιστικής φυσιογνωµίας των Κρητικών (ταυτότητα 

κλπ.) ο Σύνδεσµος ΄΄Τα όµορφα Χωριά της Κρήτης΄΄ έρχεται να υπογραµµίσει την 

αναγκαιότητα προτάσεων και πολιτικών που µπορούν να αναχαιτίσουν και να 

αποτρέψουν τη συνέχιση µιας αδιέξοδης (κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, 

περιβαλλοντικά) πορείας όχι µόνο µέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά κυρίως µέσα 

από την εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων. 

Επιτυχηµένα παραδείγµατα βρίσκουµε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του 

κόσµου όπου αντίστοιχοι Σύνδεσµοι, Ενώσεις λειτουργούν εδώ και χρόνια µε 

αποτέλεσµα τη διατήρηση και ανάδειξη του χαρακτήρα των µικρών οικισµών και χωριών 

καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης τους.  
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Προκειµένου λοιπόν ο Σύνδεσµος να λειτουργήσει πραγµατικά για την επίτευξη 

των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη ακολουθεί η διαδικασία για την εκλογή του 

Προεδρείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως αναφέρεται στην µε Α.Π. 12550/20-

05-2011 πρόσκληση που προηγήθηκε για την συνεδρίαση και την οποία υπογράφει ο 

∆ήµαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 246 του 

Κ.∆.Κ. του Ν. 3463/2006. 

 

Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας ∆οξαστάκης, κάλεσε τα 

µέλη να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το 2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

«Εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής»  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έλαβε υπόψη τα εξής 

Α) την υπ΄αριθ 23851/10-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 

Κρήτης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2049/ΤΒ΄/31-12-2010, µε την οποία συστάθηκε 

Σύνδεσµος Προστασίας και αξιοποίησης των όµορφων χωριών της Κρήτης µε την  

επωνυµία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ». 

Β) τα άρθρα 104 & 283 § 1. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 67
Α
΄)  

Γ) τα άρθρα 245 – 251 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α
΄) Κ∆Κ και 

∆) των εγκυκλίων 51/ΟΙΚ 74513/28.12.2010 και 21/ΟΙΚ 7950/17.02.2010, 

Ε) την µε Α.Π. 12550/20-05-2011 Πρόσκληση σε συνεδρίαση ∆.Σ., του ∆ηµάρχου 

Χερσονήσου κ. Ζαχαρία ∆οξαστάκη  

Ζ) την υποψηφιότητα του ∆ηµάρχου ∆ήµου Ανωγείων, κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη για τη 

θέση του 1
ου

 τακτικού µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής  

ΣΤ) την υποψηφιότητα του ∆ηµάρχου ∆ήµου Βιάννου, κ. Παύλου Μπαριτάκη για τη 

θέση του 2
ου

 τακτικού µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Η) την υποψηφιότητα του Αντιδηµάρχου ∆ήµου Ιεράπετρας, κ. Μάνου Μαρκόπουλου 

για τη θέση του αναπληρωµατικού µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής 

 

Στη συνέχεια διενεργήθηκε µυστική ψηφοφορία και  

αφού συλλέχθηκαν τα ψηφοδέλτια, µονογράφησαν, καταµετρήθηκαν και βρέθηκαν: 

 

1) για την εκλογή των δύο τακτικών µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

δεκαπέντε ψηφοδέλτια, στο σύνολο των δεκαπέντε παριστάµενων. 
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2) για την εκλογή του ενός αναπληρωµατικού µέλους της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, δεκαπέντε ψηφοδέλτια, στο σύνολο των δεκαπέντε 

παριστάµενων. 

Έλαβαν ψήφους ως εξής: 

1) ∆εκαπέντε ο κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης για τη θέση του 1
ου

 τακτικού µέλους της 

Εκτελεστικής Επιτροπής  

2) ∆εκαπέντε ο κ. Παύλος Μπαριτάκης για τη θέση του 2
ου

 τακτικού µέλους της 

Εκτελεστικής Επιτροπής 

3) ∆εκαπέντε ο κ. Μάνος Μαρκόπουλος για τη θέση του αναπληρωµατικού µέλους της 

Εκτελεστικής Επιτροπής 

 

Ως εκ τούτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Πρόεδρο: τον κ. Γιώργο Μηλιαρά, Πρόεδρο του Συνδέσµου «ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ» 

1
ο 

τακτικό µέλος: τον κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, µέλος του ∆.Σ. του Συνδέσµου 

«ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

2
ο 

τακτικό µέλος: τον κ. Παύλο Μπαριτάκη, µέλος του ∆.Σ. του Συνδέσµου «ΟΜΟΡΦΑ 

ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

Αναπληρωµατικό µέλος: τον κ. Μάνο Μαρκόπουλο, µέλος του ∆.Σ. του Συνδέσµου 

«ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 02/2011 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο Προεδρεύων 

Ζαχαρίας Εµµ. ∆οξαστάκης 

∆ήµαρχος Χερσονήσου 

 

 

 

 



Σύνδεσµος «ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

Έδρα: ∆ήµος Χερσονήσου, Νοµός Ηρακλείου Κρήτης 

Τηλ. : 2813404614, -640   Fax: 2813404608  
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        Τα µέλη 

        Γεώργιος Μηλιαράς  

        Μαρία Πετρακογιώργη  

        Παύλος Μπαριτάκης 

Απόστολος Λουλουδάκης 

Ευάγγελος Πρωτογεράκης 

Ζαχαρένια Λεµπιδάκη 

Χριστοθέα Κωνσταντάκη 

Μανόλης ∆ρεττάκης 

Πέλλα Παπαχατζάκη 

∆ηµήτριος Μηλαθιανάκης 

Κων/ος Σπανάκης 

Θεµιστοκλής Καλοµοίρης 

Νικολέτα Λυρώνη 

Ιωσήφ Βουκάλης 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Αντιδήµαρχος 

 

 

 

Γεώργιος Χειρακάκης 

 

 


