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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες,   06-12-2013 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 Αρ. πρωτ.: 34762                  
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       

                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    
 
                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2013 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, τη 10η ∆εκεµβρίου  
2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του 
∆.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης : 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Ενηµέρωση των µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τρέχοντα θέµατα                  

τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. ∆ήµαρχο. 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ  
  

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
1.  Περί γνωµοδότησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί των προτάσεων ∆/ντων 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για Σχολικές µεταβολές έτους 2014-2015. 

  

 Β. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
2.  Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής αποβολής εναντίον των  καταπατητών 

δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση  «Πύργος» οικισµού Κοκκίνη 

Χάνι (έναντι ΠΙΚΠΑ). 

  
Γ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.  Περί έγκρισης της υπ΄  αριθµ. 65 /2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής µε θέµα: «Περί παραχώρησης ή µη µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ 

έµπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντα που βρίσκεται στον οικισµό 

Σγουροκεφάλι του ∆ήµου Χερσονήσου».  
4.  Έγκριση εκπόνησης της µελέτης «Οριοθέτηση & ∆ιευθέτηση Ρεµάτων 

Σταλίδας. 

5.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόµων στην περιοχή 

Φλέγες» ∆.∆. Γωνιών (Α.Μ. 31/2010 ΤΥ∆Χερσονήσου). 

6.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:«Αποπεράτωση παλαιού δηµοτικού σχολείου ∆.∆. Ποταµιών» (Α.Μ. 

282010 ΤΥ∆Χερσονήσου). 
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7.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων στο Μοχό» (Α.Μ. 2/2010 ΤΥ∆ 

Μαλίων). 

8.  Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης των ∆απανών 
εκκένωσης  βόθρων. 

9.  Περί έγκρισης  3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που αφορά το έργο 

«Τσιµεντοστρώσεις Αγροτικών ∆ρόµων ∆.∆. Κεράς», τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 2013 του ∆ήµου 

Χερσονήσου.  

10.  Περί εξαίρεσης ή µή κατασκευών από τη διαδικασία νοµιµοποίησης έργων 

στον αιγιαλό και τη θάλασσα. 

11.   Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ορισµό εκπροσώπων  για την 

συγκρότηση των Α/θµιων και Β/θµίων Συµβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων 

και Κινηµατογράφων. 

12.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών 

που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση και 
επισκευή διαµερίσµατος ιδιοκτησίας του ∆ήµου στην πλατεία 
∆ασκαλογιάννη». 

13.  Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την οριστική ή µη σφράγιση 
κολυµβητικής δεξαµενής, η οποία λειτουργεί χωρίς την προβλεπόµενη 

άδεια λειτουργίας, εντός ξενοδοχείου “MEMORY”, το οποίο στερείται 

Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας από τον ΕΟΤ, ιδιοκτησίας της εταιρείας 

MEMORY Τ.Ξ.AE, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. ΠΟΛΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, 

στην οδό 28
ης

 Οκτωβρίου, στη ∆Κ Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

  
∆.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

14.  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 το µήνα Οκτώβριο 2013. 

15.  Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρων 160 και 161 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-

59.  
16.  ∆ιαγραφή η µη  ποσού 187,50€ επ’ ονόµατι Γιαλιτάκη Ιωάννη του 

Γεωργίου µε κωδικό καταναλωτή 43890 και Α.Φ.Μ 022633489 που 

αφορούν ληξιπρόθεσµες οφειλές ύδρευσης  από τον βεβαιωτικό κατάλογο 

του Πρώην Συνδέσµου ύδρευσης Γουβών-Επισκοπής Β΄ τετραµήνου 2010 

λόγω λάθους ως προς την φορολογητέα ύλη.  

17.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 571,80€ επ’ ονόµατι Παπαδάκη 
Νικολάου του Εµµανουήλ µε κωδικό καταναλωτή 31860, από τον 

βεβαιωτικό κατάλογο Άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων  της ∆.Ε 

Επισκοπής  του ∆ήµου Χερσονήσου, που αφορά το έτος 2011στα  υπ 

αριθµό 000329 και 5039625 υδρόµετρα. 
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18.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 31,20€ επ’ ονόµατι Καλαϊτζάκη Ευγενίας 

του Εµµανουήλ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης ετών 

2007και 2010  της Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου της ∆.Ε Επισκοπής 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

19.  ∆ιαγραφή η µη  ποσού 291€ επ’ ονόµατι Εργαζάκη Χαραλάµπου του 
Ζαχαρία  µε κωδικό καταναλωτή 30973 και Α.Φ.Μ 008888039 που 

αφορούν ληξιπρόθεσµες οφειλές άρδευσης από τον βεβαιωτικό κατάλογο 

της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής του ∆ήµου Χερσονήσου έτους 2011 

λόγω εσφαλµένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογουµένου. 

20.  ∆ιαγραφή ποσού 8.161,62€ επ’ ονόµατι Ανδριανάκη Ιωάννη του 

Εµµανουήλ µε κωδικό καταναλωτή 13522 και Α.Φ.Μ 125988795 που 

αφορούν ληξιπρόθεσµες οφειλές ύδρευσης-άρδευσης από τους 

βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών του ∆ήµου 

Χερσονήσου λόγω εσφαλµένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο του 

φορολογουµένου. 

21.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 60,92€ επ’ ονόµατι Ραµουτσάκη 
Αντωνίου του Εµµανουήλ από τον βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης Β 

τετραµήνου 2006 του πρώην Συνδέσµου ύδρευσης Επισκοπής-Γουβών του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

22.  ∆ιαγραφή η µη  ποσού 1313,29€  επ’ ονόµατι Χαραλαµπάκη Μαργαρίτας 

του Γεωργίου µε κωδικό καταναλωτή 18204 και Α.Φ.Μ 019645268 που 

αφορούν ληξιπρόθεσµες οφειλές άρδευσης από τους  βεβαιωτικούς 

καταλόγους  της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Γουβών Β εξαµήνου 2009 και Α εξαµήνου 2010  λόγω λάθους 

ως προς το πρόσωπο του φορολογουµένου.  

23.  Περί ∆ιαγραφής ή µη ποσού από το βεβαιωτικό κατάλογο τελών 

εκδιδόµενων λογαριασµών και προστίµων χρήσης 2007 του κ. Σωµαράκη 
Γεωργίου.  

24.  Περί ∆ιαγραφής ή µη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών 

παρεπιδηµούντων και προστίµων  χρήσης 2008 της επιχείρησης  «Ε. 
∆ΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕ».  

25.  Περί ∆ιαγραφής ή µη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών 

παρεπιδηµούντων και προστίµων χρήσης 1993 της εταιρείας  

«ΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».  

26.  Περί έγκρισης µίσθωσης ακινήτου 1 που βρίσκονται στη θέση Κορυφή 
Έδερης της ∆Ε Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου.  

27.  Περί έγκρισης µίσθωσης ακινήτου 2 που βρίσκονται στη θέση Κορυφή 
Έδερης της ∆Ε Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου.  

28.  Περί δωρεάν παραχώρησης ακίνητων που βρίσκονται στην Τοπική 

Κοινότητα Γαλίφας, στο σωµατείο µε την επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΥΦΑΣ ‘ΣΕΪΡΑ’».  

29.  Περί δωρεάν παραχώρησης αίθουσας του δηµοτικού καταστήµατος του 

πρώην ∆ήµου Μαλίων στο σωµατείο µε την επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΛΙΩΝ».”  

30.  Περί δωρεάν παραχώρησης αίθουσας του ΚΠΕ που βρίσκεται στη 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
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Γυναικών «ΙΡΙ∆Α». 

31.  Περί δωρεάν παραχώρησης ακίνητου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότη 

τα Ποταµιών, στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΟΤΑΜΙΩΝ».  

32. ήΠερί δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας του αίθουσα του ∆.Σ. και του 

γυµναστηρίου του δηµοτικού καταστήµατος του πρώην ∆ήµου Μαλίων στο 

σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ‘ΕΣΤΙΑ’».  

33.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας της  εταιρείας µε την επωνυµία 

«Λεονταράκης ∆ηµήτριος και Αικατερίνη Κοινωνία» Ξενοδοχείο 

ANTHOYLA HOTEL VILLAGE το οποίο βρίσκεται στον οικισµό 

Ανάληψης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ∆ήµου 

Χερσόνησου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

34.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας της  εταιρείας µε την επωνυµία 

«OIKONOMOY AE»  Ξενοδοχείο GALAXY VILLAS το οποίο 

βρίσκεται στον οικισµό Κουτουλουφαρίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού. 

35.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας της  εταιρείας µε την επωνυµία 

«∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα «ΠΥΡΓΟΣ» µε 

έδρα τη ∆ηµοτική Κοινότητα Μαλίων, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού. 

36.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας της  εταιρείας µε την επωνυµία 

«Ε.ΡΟΥΣΑΚΗΣ-Ε.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ» ξενοδοχείο ∆ΡΟΣΙΑ ΙΙ 
DROSIA II µε έδρα τη ∆ηµοτική Κοινότητα Μαλίων, ως προς τα τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

  
Ε. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

37.  Λήψη Απόφασης σχετικά µε τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε 
το ∆.Λ.Τ.Χ. για την αποκοµιδή των απορριµµάτων της περιοχής ευθύνης 

του Ταµείου και έγκριση του Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης. 

38.  Λήψη Απόφασης σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης οχήµατος 
µεταφοράς προσωπικού του ∆ήµου για την µετακίνηση των υπαλλήλων  
της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και καθορισµού του χρονικού διαστήµατος 

παραχώρησης. 

 ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
39.  Περί έγκρισης της µε αριθµό 85/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ µε θέµα: «Έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης  για Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε».  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

   

 

∆ανελάκης Γεώργιος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  
Α. κ. ∆οξαστάκη Ζαχαρία, ∆ήµαρχο  
 
Β. κ.κ. Αντιδηµάρχους  

1.∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ  
2.Σταυρουλάκη Νικόλαο 
3.Μαστοράκη Ιωάννη 
4.Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα  
 

Γ. κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους   
     5. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο          

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.Κασαπάκη Ιωάννη  
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 Λ. Χερσονήσου   
1. Φραγκιαδάκη Βαρδή  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
2. Αργυράκη Εµµανουήλ   
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 
3.       Βογιατζάκη Αλέξανδρο 

 ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών 
4.Τραβαγιάκη Εµµανουήλ 

∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου  
5.Στιβακτάκη Ιωάννη 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανωπόλεως 
6.Περβολαράκη Εµµανουήλ  

 
Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων  

 

Τοπική Κοινότητα Κεράς 

1. Ασσαριωτάκη Ελένη 

Τοπική Κοινότητα Γωνιών 
2. Παπαδάκη Γεώργιο 

Τοπική Κοινότητα Ποταµιών 
3. Κόµη Γεράσιµο 

 

Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου 
4. Στρατηδάκη Γεώργιο 

Τοπική Κοινότητα Γαλίφας 
5. Στειακάκη Ιωάννη 

 

          
    Ζ.κ.κ.Πρόεδρους Τοπικών  Συµβουλίων  Νέων 
∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου  
1.Μιχελεκάκη Ιωάννη    

∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών  
3.Κουνενό Αντώνη    

∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων    
2.Κατσούλη Αριστόδηµο 

∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής    
4.Κτιστάκη Ιωάννη 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
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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. 


