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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Γούρνες    10-2-2012 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 3690 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                    
 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 2η 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 14η Φεβρουαρίου  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  
1.  Περί συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου, κατά  το 

άρθρο 70 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

2.  Περί συνάψεως δανείου του δήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 264 του ν . 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

3.  Περί υποβολής προτάσεων του ∆ήµου για τις µεταβολές των σχολικών  µονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  (σχετ. Α.Π.  Φ2.1/1977/8-2-2012 έγγραφο της ∆/νσης  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  Ν. Ηρακλείου. 
 

4.  Ενηµέρωση για  χρηµατοδότηση ποσού 300.000,00 €  από πόρους  της ΤΕΟ ΑΕ για την 
εκτέλεση του έργου « Συντήρηση και αποκατάσταση τµηµάτων  του οδικού δικτύου του 
∆ήµου Χερσονήσου» (σχετ. αποφ. ∆3/3/10/8-Η/27-1-2012 του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων). 
 

5.  Περί συστάσεως ∆ικτύου Τουριστικών ∆ήµων της Χώρας, κατά τις διατάξεις  του άρθρου 
101 του Ν. 3852/2010 και τν άρθρων 219 & 220 του ∆ΚΚ ν.3463/2006. 

6.  Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 160 και 
161 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆ 17-5/15-6-59. 
 

7.  Περί ορισµού δύο δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας για τη συµµετοχή τους στη 
σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 45 παρ.4 του 
ν. 3979/2011.   
 

8.  Περί συζήτησης θέµατος που αφορά τη µεταφορά των µαθητών σχολικών µονάδων του 
∆ήµου και υποβολή σχετικών προτάσεων.  

9.  Περί αποδοχής ΣΑΤΑ 2011. 

10. Περί αποδοχής ΣΑΤΑ 2011 για την επισκευή και συντήρηση σχολείων (έτους 2011). 

11. Περί ενηµέρωσης του ∆.Σ για το ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου 
(ΟΣΑΠΥ) του ∆ήµου Χερσονήσου. 
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12. Περί έγκρισης συµµετοχής του ∆ήµου Χερσονήσου στην ανοικτή πρόσκληση του  
Προγράµµατος  FP7 (7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο) µε την πρόταση BUILDCLUSTER. 
 

13. Περί έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Χερσονήσου στο πρόγραµµα ENPI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2007-2013 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 2007-2013) µε την πρόταση «Strategies of Lcal governance to ensure 
certification of the sustainability of the Tourism Destinations in Mediterranean Sea Basin 
(Στρατηγικές Τοπικών Αρχών για τη ∆ιασφάλιση Πιστοποίησης  των Αειφόρων 
Τουριστικών Προορισµών της Μεσογειακής Λεκάνης )» και ακρωνύµιο TWINET.  
 

14. Περί κατάθεσης πρότασης, από τον ∆ήµο Χερσονήσου, µε τίτλο : «Ανάδειξη, ∆ιατήρηση 
και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων» 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: 51 
«Προώθηση βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συµπεριλαµβανοµένων των 
περιοχών Natura 2000)» (πρόσκληση 49 µε αριθµό πρωτ. 4505 / 05-12-2011). 
 

15. Περί επαναβεβαίωσης της απόφασης της 208/2011Απόφασης του ∆Σ για το καθορισµό  
κοινής λειτουργίας των Ε.∆.Χ του ∆ήµου Χερσονήσου.  
 

16. Περί λήψης απόφασης για την κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών, για τη σύνδεση των 
επιχειρήσεων STAR WATER PARK και STAR BEACH VILLAGE, σύµφωνα µε τη συνηµµένη 
εγκεκριµένη µελέτη.  
 

17. Περί εγκρίσεως 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της Κύριας Σύµβασης του έργου 
«Αναβάθµιση οικισµού Επισκοπής». 
 

18. Περί εγκρίσεως 3ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΚΤΑΣΗ» 
 

19. Έγκριση 1ου  Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συµπληρωµατικής σύµβασης 
της: «ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΛΙ∆ΑΣ»  
 

20. Περί υλοποίησης  της µελέτης «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 2012». 

21. Περί εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σε διάφορες 
θέσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης» και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσής του. 
 

22. Περί εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σε διάφορες 
θέσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών» και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσής του. 
 

23. Περί χορήγησης άδειας επισκευής υφιστάµενου πεζοδροµίου. 

24. Χορήγηση παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση Κεντρικής Οδού 
Οικισµού Ανάληψης» (Αρ. µελέτης 47/2010). 
 

25. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων 
Γυµνασίου και δηµοτικού ∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου» (Α.Μ. 24/2011).  
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26. Έγκριση πρακτικών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση 
εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη κατασκευής µικρών βιολογικών σε οικισµούς της 
ενδοχώρας του ∆.Γουβών» (Αρ. Μελέτης 03/2009). 
 

27. Περί αγοράς  ακινήτου συνιδιοκτησίας κατά 50% εξ’ αδιαιρέτου των Κωνσταντίνου 
∆ιαµαντάκη του Μενελάου και Άννας Καρπέτα – ∆ιαµαντάκη του Μενελάου, το οποίο 
βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Χερσονήσου.  
 

28. Έγκριση της αριθµ.01/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα: «Περί 
διαγράµµισης τµήµατος οδού έµπροσθεν φερόµενης ιδιοκτησίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
(Σχολή Οδηγών)». 
 

29. Έγκριση της αριθµ.03/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα: «Εξέταση 
αιτήµατος κ. ∆ηµητρίου Κων/νου κατοίκου Καινούργιου Χωριού για τον χαρακτηρισµό 
δρόµου ως ∆ηµοτικού στη ∆. Ε. Επισκοπής». 
 

30. Έγκριση της αριθµ.05/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα: 
«Κυκλοφοριακή µελέτη για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στον οικισµό Ανάληψης της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου». 
 

31. Έγκριση της αριθµ.09/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα: «Λήψη 
απόφασης για την µερική τροποποίηση της µε αριθ. 04/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Γουβών µε θέµα «εξέταση αιτήµατος Καστρινάκη Εµµανουήλ για ανάκληση 
του µε αριθ. 9144/24-11-1999 δηλωτικού παραχώρησης σε κοινή χρήση της 
συµβολαιογράφου Ηρακλείου Στυλιανής Αρχοντάκη – Καλογεράκη και εκ νέου 
παραχώρηση».  
 

32. Περί έγκρισης της αριθµ.49/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
την αναστροφή τµήµατος παραχωρηµένης έκτασης της « Τουριστικές Επιχειρήσεις Λύττος 
ΑΕ»  
 

33. Περί παραχώρηση χρήσης, τµήµατος του οικοπέδου γηπέδου, ιδιοκτησίας ∆ήµου 
Χερσονήσου, συνολικού εµβαδού 4.500,00 τ.µ όπως αυτό αποτυπώνεται   στο συνηµµένο 
διάγραµµα, στη ∆ΕΥΑΧ. 
 

34. Περί εντάξεως στο πρόγραµµα ∆ακοκτονίας 2012 της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου  

35. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών µε συµβάσεις   Ι∆ΟΧ για την κάλυψη 
αναγκών του ∆ήµου Χερσονήσου. 
 

36. Περί οριοθέτησης της  αρδευτικής περιόδου έτους 2012 και καθορισµός θέσεων 
υδρονοµέων.  

37. Περί έγκρισης συµµετοχής συντονιστή/εκπροσώπου ∆ήµου Χερσονήσου στην 1η 
Συνάντηση Εργασίας του ενοποιηµένου ‘Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – 
Προαγωγής Υγείας’». 
 

38. Περί συµµετοχής ή µη µε περίπτερο στο «5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς» που θα 
διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 6,7 & 8 Απριλίου 2012. 
 

39. Περί επιστροφής ποσού, λόγω εσφαλµένης πληρωµής κλήσης  παράβασης ΚΟΚ στο 
Χανιωτάκη Νικήτα. 
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40. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΤΕΕ ΜΕ 

Ε∆ΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. 

 
41. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ATLANTIKCA CALDERA PALACE) ΜΕ Ε∆ΡΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.  
 

42. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ), ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.  
 

43. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε.» 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORT» ΑΝΩ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.  
 

44. Περί ψήφισης του διετούς προγράµµατος ∆ράσης της Κ.Ε.∆.Χ µετά το αριθµ. πρωτ. 
1617/21-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 
  

45. Περί ανατροπής αναλήψεως υποχρέωσης 2011. 
 

46. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδηµούντων καθώς 
και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΓΡΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε ΑΦΜ 045844831, λόγω µη υπολογισµού των πληρωµών του 
σε άλλη καρτέλα (διπλοεγγραφή). 
 

47. Περί διαγραφής ή µη ποσού  από το   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδηµούντων 
καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ» µε ΑΦΜ 094194730, λόγω υπολογισµού σε αυτό 
εσόδων που δεν πραγµατοποιήθηκαν στη ∆ηµοτική Ενότητα Γουβών. 
 

48. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδηµούντων καθώς 
και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΑΕΞΤΕ» µε ΑΦΜ 094237107, λόγω µη υπολογισµού των πληρωµών του 
σε άλλη καρτέλα (διπλοεγγραφή). 
 

49. Περί διόρθωσης ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων λογαριασµών 
καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΚΑΚΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Γ.» µε ΑΦΜ 041836956, λόγω συνυπολογισµού σε αυτό και 
εσόδων που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 
 

50. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδηµούντων καθώς 
και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης «ΚΑΝΤΙΑ 
ΑΕ» µε ΑΦΜ 074027024, λόγω συνυπολογισµού σε αυτό και εσόδων που δεν εµπίπτουν 
στο τέλος. 
 

51. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων 
λογαριασµών καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της 
επιχείρησης «ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.» µε ΑΦΜ 013588720, λόγω 
συνυπολογισµού σε αυτό και εσόδων που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 
 

52. Περί διόρθωσης ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων λογαριασµών 
καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΑΝΤΡΑ ΑΕ» µε ΑΦΜ 094259818, λόγω συνυπολογισµού σε αυτό και εσόδων που δεν 
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εµπίπτουν στο τέλος. 
 

53. Περί διόρθωσης ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων λογαριασµών 
καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΚΑΠΕΛΑΚΗ Ε – ΤΣΙΧΛΑΣ Ε ΟΕ» µε ΑΦΜ 099463799, λόγω συνυπολογισµού σε 
αυτό και εσόδων που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 
 

54. Περί διόρθωσης ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδηµούντων καθώς και 
προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης «ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ 
ΜΥΡΩΝ Ε.» µε ΑΦΜ 038756540, λόγω συνυπολογισµού σε αυτό και εσόδων που δεν 
εµπίπτουν στο τέλος. 
 

55. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων 
λογαριασµών καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της 
επιχείρησης «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Γ.» µε ΑΦΜ 047456934, λόγω µη 
πραγµατοποίησης εσόδων που να εµπίπτουν στο τέλος. 
 

56. Περί διόρθωσης ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων λογαριασµών 
καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.» µε ΑΦΜ 063100561, λόγω συνυπολογισµού σε αυτό 
και εσόδων που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 
 

57. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  εκδιδοµένων 
λογαριασµών καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2002 της 
επιχείρησης «ΜΑΚΗΣ ΑΕ» µε ΑΦΜ 094182430, λόγω συνυπολογισµού σε αυτό και 
εσόδων που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 
 

58. Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδηµούντων καθώς 
και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης 
«ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΕ» µε ΑΦΜ 094162375, λόγω 
συνυπολογισµού σε αυτό και εσόδων που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 
 

59. Περί διόρθωσης ποσού  στο   βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδηµούντων καθώς και 
προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2006 της επιχείρησης «∆ΕΤΟΡΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΞΤΕ» µε ΑΦΜ 094460330, λόγω συνυπολογισµού σε αυτό και εσόδων 
που δεν εµπίπτουν στο τέλος. 
 

60. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών 
για το έτος 2011 προµηθειών που διενεργούνται µε τον Ενιαίο Κανονισµό προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) του ∆ήµου Χερσονήσου.  
 

61. Περί συγκρότησης επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και επιτροπής 
αξιολόγησης της προµήθειας ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για την 
συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων του ∆ήµου.  
 

62. Περί εξετάσεως αιτήµατος ∆.Ε.Κ.Κ  για την διακοπή πληρωµής ∆ηµοτικών Τελών  στο  
∆ήµο.        
 

63. Περί έγκρισης προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Χερσονήσου.  
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64. Ορισµός υπαλλήλων στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) και στην Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του 
Έργου «Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και 
παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ∆ήµους της Κρήτης. 
 

65. Αποδοχή ποσού 3.153,17 € από ΘΗΣΕΑΣ για «Ίδρυση παραρτήµατος Παιδικού Σταθµού 
∆.∆.Γωνιών» 
 

66. Αποδοχή ποσού 10.326,06 για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών 
βιβλίων.Τροποποίηση προϋπολογισµού. 
 

67. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού  4ου τριµήνου 2011 ∆ήµου Χερσονήσου.  
 

         
 

   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 Λιµένος  Χερσονήσου  
1.  Τσαπάκη Αλέξανδρο   
∆ηµοτικής Κοινότητας  Χερσονήσου  
2. Στιβακτάκη Ιωάννης   
∆ηµοτικής Κοινότητας  Μοχού   
3.  Χατζάκη Αδάµ  

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης 
4.Περβολαράκη Εµµανουήλ 
 
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών   
5.Αναγνωστάκη Εµµανουήλ 
 

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων  
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής  
1.Λουράκη Ιωάννα 
Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών 
2. Κόµη Γεράσιµο 
Καλού Χωριού  
5.Αµανάκη Στυλιανό 

Τοπικής Κοινότητας Καιν. Χωριού  
3. Βραχασωτάκη Κων/νο 
Κόξαρης  
4. Σταυρακάκης Γεώργιος  
Χαρασού  
6. Μαγκαφουράκη Εµµανουήλ  
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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: 
∆.∆.Υ. 
∆.Ο.Υ. 
∆.Τ.Υ. 
Πίνακας Ανακοινώσεων 
Ιστοσελίδα ∆ήµου 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Φ4β 

 


