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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Γούρνες    09-12-2011 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 34378 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                   
 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 32
η
 τακτική συνεδρίαση έτους 2011 του ∆ηµοτικού                                   

                   Συµβουλίου  ∆ήµου Χερσονήσου.      

         
Σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 67 και  68 του Ν. 3852/2010, της προσκαλώ σε 

τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 13
η
 ∆εκεµβρίου 2011, 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. Περί αναπροσαρµογής και εναρµόνισης των συντελεστών των τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του  ∆ήµου Χερσονήσου, για το έτος 

2012. 

2. Περί αναπροσαρµογής και εναρµόνισης του ∆ηµοτικού Φόρου του  ∆ήµου 

Χερσονήσου, για το έτος 2012. 

3. Περί αναπροσαρµογής και εναρµόνισης της τιµής του συντελεστή ΤΑΠ του 

∆ήµου Χερσονήσου και καθορισµού τιµών συντελεστών προσδιορισµού αξίας 

ακινήτων για το έτος 2012. 

4. Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής τελών κοινόχρηστων (απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής 768/2011).  

5. Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής ή µη τελών διαφήµισης για το έτος 

2012 (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 765/0011). 

6. Περί καθορισµού τέλους νεκροταφείων για το έτος 2012 (απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής 766/0011). 

7. Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής ή µη τέλους πόσιµων υδάτων έτους 

2012 (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 741/0011). 

8. Περί αναπροσαρµογής ή µη τελών ύδρευσης-άρδευσης –αποχέτευσης έτους 

2012 (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 742/0011) 

9. Περί έγκρισης καταβολής τόκων υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης πληρωµής 

«Προµήθεια και τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και χώρων υγιεινής ελαφράς 

προκατασκευής» στην εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

10. Περί έγκρισης καταβολής τόκων υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης πληρωµής 

έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ∆.ΓΟΥΒΩΝ» στον ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ. 

11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισµού µε α) την ενίσχυση 

του Κ.Α. 00.6153 «Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης» του σκέλους των εξόδων και 
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β) τη δηµιουργία νέου Κ.Α. 1699.0006 «Έσοδα από δαπάνες των δικαιωµάτων 

διοικητικής εκτέλεσης». 

12. Περί τροποποίησης προϋπολογισµού για την ενίσχυση Κ.Α. αντιµετώπισης 

διαφόρων δαπανών έτους 2011. 

13. Τροποποίηση προϋπολογισµού και ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00€ για την 

πληρωµή ∆ΙΑΣ Α.Ε. –ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ DIASPAY-ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ. 

14. Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 160 και 161 του ν.3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/156-59 

για την πληρωµή ενοικίου πράγµατος (γεώτρηση Κουφάκη). 

15. Κατανοµή ∆’ δόσης ΚΑΠ Σχολικών Επιτροπών. 

16. Απόδοση ποσού 9.048,00€ στη Σχολική Επιτροπή για την υλοποίηση 

Προγράµµατος Σχολικού Τροχονόµου.  

17. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 35.770,00€ από ΣΑΤΑ 2011 για επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

18. 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 τους 

µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο 2011. 

19. Εξέταση αιτήµατος διαγραφής ποσού του Μαρκάκη Ιωάννη του 

Κωνσταντίνου. 

20. Κατάθεση Πρότασης από το ∆ήµο Χερσονήσου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

µε αριθµ. 4156/2011 µε τίτλο: «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και 

ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου Χερσονήσου για την 

υλοποίηση συγχρηµατοδοτουµένων δράσεων».  

21. Περί αποδοχής ή µη Πρότασης Ερευνητικού Έργου από το Πανεπιστήµιο 

Κρήτης «Η συµµετοχή των ναρκωτικών ουσιών και του οινοπνεύµατος στην 

πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων».   

22. Λήψη απόφασης για τη λύση του Συνδέσµου Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης 

ΝΠ∆∆ λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης του σκοπού του. 

23. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο 

«Αποτύπωση, Κτηµατογράφηση και Σύνταξη Πράξης Εφαρµογής Γουρνών» 

(Αρ.Μελ.254/2008).  

24. Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης ∆ήµου Χερσονήσου & ∆ήµου 

Ηρακλείου Κρήτης, µε σκοπό την διάθεση υπαλλήλων πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης από τον ∆ήµο Ηρακλείου, ελλείψει των αντίστοιχων ειδικοτήτων 

στον ∆ήµο Χερσονήσου. 

25. Περί εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια προκατασκευασµένων αιθουσών στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου 

Χερσονήσου». 

26. Περί παράτασης ενός έτους του δανείου µε αριθµό σύµβασης 102650 και 

αριθµό λογαριασµού 102650 στην Παγκρήτια Συνεταιριστική τράπεζα. . 

27. Περί έκφρασης γνώµης για την κατασκευή και λειτουργία 

Στεγνοκαθαριστηρίου ρούχων σε ιδιοκτησία εντός οικισµού Βαθειανού 

Κάµπου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Βάθειας του ∆ήµου Χερσονήσου  

σύµφωνα µε την 54/2011 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
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28. Περί εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων αστικού και 

περιαστικού πρασίνου ∆ήµου Χερσονήσου». Τροποποίηση προϋπολογισµού.  

29. Περί τροποποίησης προϋπολογισµού και εγγραφή νέου κωδικού, έγκριση και 

καθορισµού τρόπου εκτέλεσης για την προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων έτους 

2012. 

30. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τη ανάκληση της αρ. 302/2011 

απόφασης του ∆.Σ. Χερσονήσου η οποία αφορούσε το οριστικό κλείσιµο 

(σφράγιση) καταστήµατος µίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε, 

ιδιοκτησίας του ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ, µε δ.τ. 

“WELCOME” , στον οικισµό Ανισσαρά στη ∆Κ Χερσονήσου του ∆ήµου µας.  

31. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τη ανάκληση της αρ. 295/2011 

απόφασης του ∆.Σ. Χερσονήσου η οποία αφορούσε το οριστικό 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 Ελ.Βενιζέλου στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας.  

32. Έγκριση προϋπολογισµού 2011 ∆ηµοτικού Ιδρύµατος «Έλλη Αλεξίου». 

33. Αίτηση της Ευγενίας Λαγουδάκη του Χαριλάου περί παραχώρησης δυο 

κενοταφίων στο κοιµητήριο Κρασίου. 

34. Αίτηση παραχώρησης χρήσης από το Υπουργείο Οικονοµικών των κτηριακών 

και λοιπών εγκαταστάσεων στην παραλία της  πρώην Αµερικανικής 

∆ιευκ/νσης Γουρνών. 

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος        

 

           

                                                                                        ∆ανελάκης  Γεώργιος        
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  
1.Προς το ∆ήµαρχο κ. ∆οξαστάκη Ζαχαρία, 
 

2.Τους  Αντιδηµάρχους κ.κ. 
Φιλιππάκη Κων/νο 

Μαστοράκη Ιωάννη 

Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα  

Χειρακάκη Γεώργιο 

Μακράκη Γεώργιο 

 

3.Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.                      
Ανυφαντάκη Εµµανουήλ,Αντιπρόεδρο ∆Σ 

Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, Γραµµατέα ∆Σ                 

Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

Ζερβάκη Ιωάννα 

Βασιλάκη Μιχαήλ 

Πλευράκη Εµµανουήλ 

∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

Σταυρουλάκη Νικόλαο 

Ζαχαριουδάκη Ιωάννη  
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Βουράκη Ιωάννη 

Σέγκο Ιωάννη 

Μπαγουράκη Γεώργιο  

Φανουράκη Ζαχαρία 

Αργυράκη Νικόλαο                       

Μπελιβάνη Νικόλαο 

Χατζάκη Ευάγγελο 

Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

Λουλουδάκης Απόστολος 

Μουντράκη Ιωάννη 

Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 

   Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο 

 

4.Προέδρους-Εκπροσώπους  ∆ηµοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων  

∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµένος Χερσονήσου 

 Τσαπάκης Αλέξανδρος  

∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών 
Αναγνωστάκη Εµµανουήλ 

Τοπικής Κοινότητας Κ.Βάθειας   
Μαυροφοράκης Ιωάννης 

Τοπικής Κοινότητας Κρασίου   
Αργυράκης Κων/νος 

 

5.Πρόεδρους Τοπικών  Συµβουλίων  Νέων  

∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου  

Μιχελεκάκη Ιωάννη 
∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων  

Κατσούλη Αριστόδηµο  
∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών  

Κουνενό Αντώνη  
∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής  

Κτιστάκη Ιωάννη  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

∆.∆.Υ. 

∆.Ο.Υ. 

∆.Τ.Υ. 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

Ιστοσελίδα ∆ήµου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Φ4β 

 


