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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Γούρνες 07-09-2012 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 24860 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       
                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    
 
                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 13η 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 11η Σεπτεµβρίου 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. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Περί ένταξης στο Ν.4014/2011 των υπερβάσεων της οικοδοµικής άδειας του 
Πολύκεντρου Κρασίου.  

2. Περί παράτασης υλοποίησης και τροποποίηση του προϋπολογισµού της από 20-10-
2010, προγραµµατικής σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης του έργου « Συντήρηση 
τοιχογραφιών του Ιερού Ναού της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις Ποταµιές» 
∆ήµου Χερσονήσου.  

3. Περί τροποποίησης προϋπολογισµού και εγγραφή νέου κωδικού για τις «Εργασίες 
Πιστοποίησης για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο κτίριο του Πολιτιστικού 
Κέντρου Λιµ. Χερσονήσου» του ∆ήµου Χερσονήσου. 

4. Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών κατασκευής πεζοδροµίων στον οικισµό 
Γουρνών.  

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 11/2010 τροπ/µένης µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού 
ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό» ∆.Ε. Χερσονήσου και υποβολής της οµώνυµης 
πρότασης στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) 
του ∆ήµου Χερσονήσου. 

6. Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης των υπερβάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου 
Βοριτσίου, έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης του παραβόλου, έγκριση της υπ’ αριθµ. 
26/2012 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου µε τίτλο 
«Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου» ∆.Ε. Γουβών και υποβολής της 
οµώνυµης πρότασης στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου 
(Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του ∆ήµου Χερσονήσου. 

7. Περί ανάκλησης της υπ’αρίθµ. 362/2012 απόφασης ∆.Σ.,τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 2012 του ∆ήµου Χερσονήσου, και 
έγκρισης την υπ’αρίθµ. 27/2012 συνηµµένης τεχνικής µελέτης της Τ.Υ. µε τίτλο 
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«Βελτίωση δηµοτικού καταστήµατος οικισµού Ανώπολης». 

 
8. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσµίας χρονοδιαγράµµατος Γεωλογικής και 

Περιβαλλοντικής µελέτης της "ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΣΤΑΛΙ∆ΑΣ" ( αρ.µελέτης 608/2008). 

9. 
"Περί ένταξης στο Ν.4014/2011 δηµοτικού κτιρίου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) 
στον οικισµό Γαλύφας"  . 

10. ∆ιάθεση πίστωσης για σύνδεση δικτύου ∆ΕΗ στο νηπιαγωγείο Μοχού. 

11. Εκχώρηση υλοποίησης της πράξης µε τίτλο ¨ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ∆. ΓΟΥΒΩΝ¨ από το 
∆ήµο στη ∆Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.   

12. Έγκριση της υπ’αριθµ. 107/2012 απόφασης της ∆ΕΥΑΧ µε θέµα «Παράταση 
δυνατότητας διακανονισµών».  

13. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας BODI 
JULIU EMERIC, µε δ.τ. «MOTO EXPERIENCE», στην οδό Ευρώπης, έναντι 
ταβέρνας ΣΤΕΚΙ, στην οικοδοµή Μουντράκη Γιάννη, στον οικισµό Πισκοπιανό, στη 
∆Κ Λ.Χερσονήσου  του ∆ήµου µας. 

14. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 
ΚΙΟΥΡΤΣΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε δ.τ. «EUROPLANET», έναντι τουριστικού γραφείου 
Άρτεµις, στη συµβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Σαρπιδόνος, στη ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας. 

15. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 
ΚΙΟΥΡΤΣΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, µε δ.τ. «EUROPLANET», 
στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 2 στον οικισµό Σταλίδας, στη ∆Κ Μοχού  του ∆ήµου 
µας και το οποίο συστεγάζεται µε επιχείρηση εκµίσθωσης µοτοσικλετών µε δ.τ. 
SKYLINE.  

16. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας BODI 
JULIU EMERIC, µε δ.τ. «MOTO EXPERIENCE», στη συµβολή των οδών 
∆ηµοκρατίας και Σανουδάκη, στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου  του ∆ήµου µας. 

17. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της 
εταιρείας HELLO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ µε εκπρόσωπο  τον κ.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, µε δ.τ. «HELLO», στην παραλιακή οδό στις Κάτω Γούβες του 
∆ήµου µας στην οικοδοµή Μεταξάκη. 

18. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 
KANYASI IMRE, µε δ.τ. «ZOOM BIKES», έναντι νεκροταφείου Πισκοπιανού, στη 
∆Κ Λ.Χερσονήσου  του ∆ήµου µας. 

19. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, µε δ.τ. «BURN», 
στην οδό ∆ηµοκρατίας 104, στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας (έναντι ταβέρνας 
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Συρτάκι). 

20. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, µε δ.τ. 
«EXTREME», στην οδό Μεγάλο Ρυάκι, δίπλα στο τουριστικό γραφείο Σταµατάκης, 
στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

21. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική ή µη σφράγιση δύο (2) 
κολυµβητικών δεξαµενών, οι οποίες λειτουργούν χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες 
λειτουργίας, στον προαύλιο χώρο  του καταστήµατος µε δ.τ. «PALM BEACH», 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΝΑΛΗΣ Μ – ΚΟΥΚΟΣ Β ΟΕ, µε εκπρόσωπο τον 
ΚΟΥΝΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό 25ης Μαρτίου 20, στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου 
του ∆ήµου µας. 

22. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΛΑΪΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε 
εκπρόσωπο τον ∆ΙΑΚΕΝΙΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, µε δ.τ. «HERONIA», στην οικοδοµή 
ΧΑΤΖΑΚΗ, στην παραλιακή οδό Σταλίδας του ∆ήµου µας. 

23. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 
ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ, µε δ.τ. «NIKOS MOTORS», στην περιοχή Άγιο 
Πνεύµα, στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

24. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας 
ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε δ.τ. «STERLING», δίπλα στα ενοικιαζόµενα 
διαµερίσµατα WINDMILL, στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

25. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της 
ΡΩΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ, µε δ.τ. «MINOAN KING», στην οικοδοµή ΒΛΑΣΤΟΥ, 
στην παραλιακή οδό Μαλίων του ∆ήµου µας. 

26. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της υπ’αρ. 286/7/14-01-
2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και 
το κλείσιµό του (οριστική σφράγιση), ιδιοκτησίας ΡΩΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ, µε 
δ.τ. «MINOAN KING», στην παραλιακή οδό Μαλίων-Σταλίδας, έναντι ταβέρνας 
“PYRGOS”, στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας.  

27. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική ή µη σφράγιση 
κολυµβητικής δεξαµενής, η οποία λειτουργεί χωρίς την προβλεπόµενη άδεια 
λειτουργίας, στον προαύλιο χώρο  του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
«καφετέρια µπαρ», µε δ.τ. «MEGUSTA», ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί της ΠΕΟ Χερσονήσου – Ηρακλείου στον οικισµό Κάτω Γουβών 
του ∆ήµου µας. 

28. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την ανάκληση της υπ’αρ. 10/593/22-01-
2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων και 
το κλείσιµό του (οριστική σφράγιση), ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΦΩΤΙΟΥ, µε δ.τ. 
«CRETA MOTOR», στην οδό Τσαγκαράκη, έναντι ξενοδοχείου ΣΕΙΡΗΝΕΣ, στην 
περιοχή Αγ.Τριάδος, οίκηµα ΚΑΤΣΟΥΛΗ, στη ∆Κ Μαλίων  του ∆ήµου µας. 

29. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιµο (οριστική σφράγιση) 
καταστήµατος εκµίσθωσης «µοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας της 
∆ΡΑΚΩΝΑΚΗΣ Ε & ΠΕ ΟΕ µε εκπρόσωπο τον ∆ΡΑΚΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, µε 
δ.τ. «TOPRENT», στην οδό Ελ.Βενιζέλου 215, στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου 
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µας.  

30. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων µέχρι 50 κ.ε που βρίσκεται στην οδό 
πάροδος Ελ. Βενιζέλου  της ∆.Κ.  Λιµ. Χερσονήσου, ιδιοκτησίας MOTORENTAL 
A.E., µε εκπρόσωπο τον Μιχαηλίδη ∆ηµοσθένη. 

31. Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή µη σύµφωνης γνώµης 
για την εγκατάστασης επιχείρησης µοτοσικλετών και καθορισµός ανώτατου 
επιτρεπόµενου αριθµού εκµισθωµένων από την επιχείρηση µοτοσικλετών, 
τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων, στο κατάστηµα που βρίσκεται στο 
Πισκοπιανό (ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου & Μαρία Καρβουνάκη)  της ∆.Κ.  Λιµ. 
Χερσονήσου, ιδιοκτησίας ΙΜRΕ ΚΑΝYASI.  

32. 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 Αγ. Ιωάννη στον οικισµό 
Σταλίδας της ∆.Κ.  Μοχού, ιδιοκτησίας ROYAL ΕΠΕ., µε εκπρόσωπο τον Τζόρβα 
Παράσχο.  
 
Β.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

33. Παραχώρηση της χρήσης ισογείου καταστήµατος του δηµοτικού κτιρίου επί της 
οδού Γιαµπουδάκη Λιµ. Χερσονήσου στο Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Ηρακλείου.  

34. 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.  

35. Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2012 για εκτέλεση εργασίας «∆ηµιουργία 
Σύγχρονων Υπόβαθρων Αναφοράς, για το σύνολο του ∆ήµου». 

36. Κατανοµή χρηµατοδότησης από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
των σχολείων του ∆ήµου, έτους 2012. 

37. 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 Ιούλιο και 
Αύγουστο 2012. 

38. Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας «∆ράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο Μαλίων - Β΄ Υποέργο της 
Πράξης Ανάδειξη, ∆ιατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου των 
Μαλίων». 

39. Μερική διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού επ’ ονόµατι Μαυρίδη Πέτρου του Στυλιανού 
από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης  Α & Β τετραµήνου 2010 οικισµού Κάτω 
Γουβών της ∆.Ε Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου.  

40. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 341,00 € επ’ ονόµατι Καραγκιοζάκη Γεωργίου του 
Παντελή από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης  Α & Β τετραµήνου 2010 οικισµού 
Κάτω Γουβών της ∆.Ε Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου. 
Γ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

41. Περί ορισµού εκπροσώπου του ∆ήµου Χερσονήσου στην τριµελή Επιτροπή της 
Προγραµµατικής συµφωνίας Συνεργασίας. 

42. Καθορισµός ειδικοτήτων για τις υπηρεσίες του Νοµικού προσώπου ύστερα από την 
υπ.αριθµ.33152/31-08-2012 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών.  
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43. Κανονισµός Λειτουργίας Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
∆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  Ιωάννη  
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών   
3.Αναγνωστάκη Εµµανουήλ  
 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού   
4.Χατζάκη Αδάµ  
 ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
 5.Αργυράκη Εµµανουήλ   

 
Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων  
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου 
1.Αργυράκη Κων/νο 
Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών 
2.Κόµη Γεράσιµο 
Τοπικής Κοινότητας Ανώπολης   
3.Περβολαράκη Εµµανουήλ   

 Τοπικής Κοινότητας Χαρασού 
4.Μαγκαφουράκη Εµµανουήλ 
Τοπικής Κοινότητας Γαλύφας 
5. Στειακάκη Ιωάννης 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


