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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες, 14-02-2014   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 Αρ. πρωτ.: 3611                 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       

                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    

 

                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 4
η
 τακτική συνεδρίαση έτους 2014 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 19η 

Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Ανάπλαση οικισµών Αιτανίων – Γαλύφας – Γάλυπε». 

2.  Έγκριση εκπόνησης της µελέτης «Οριοθέτηση & ∆ιευθέτηση Ρεµάτων 

Σταλίδας»  - ορθή επανάληψη της προεκτιµώµενης αµοιβής. 

3.  Τροποποίηση προϋπολογισµού για την αµοιβή ελεγκτών δόµησης.  

4.  Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 

2014 του ∆ήµου Χερσονήσου, προκειµένου να συµπεριληφθεί το έργο 

«Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής 

∆.Χερσονήσου».  

5.  Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 

2014 του ∆ήµου Χερσονήσου, προκειµένου να συµπεριληφθεί το έργο 

«Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και 

µονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν».  

6.  Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ για εννέα (9) 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εντός επιχείρησης αναψυχής προσφοράς κατά 

κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ),  ιδιοκτησίας   

ΜΑΚΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στη οδό Αγ. Ιωάννη αρ. 35, στον 

οικισµό Σταλίδας της ∆.Κ. Μοχού.  

  

Β.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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7.  Περί δωρεάν παραχώρησης δηµοτικού ακινήτου έκτασης διακοσίων 

(200) στρεµµάτων στη θέση Πυργιά του ∆ήµου Χερσονήσου στον 

Φο.∆.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ. 
8.  Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆΄ τριµήνου 2013 

∆ήµου Χερσονήσου.  
9.  Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρων 160 και 161 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 

17-5/15-6-59.  
10.  Περί Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 του ∆ήµου Χερσονήσου µε 

σκοπό την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση Τουριστικών Πόρων της 

Περιοχής της Ενδοχώρας του ∆ήµου χερσονήσου µέσω Ηλεκτρονικής και 

Έντυπης Μορφής Υλικού – Ολοκληρωµένο Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου» µε MIS 

446690. 

11.  Περί Έγκρισης εκτέλεσης υπηρεσιών «∆ράσεις προβολής και branding 

της Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου» ύψους 100.983,00 ευρώ  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - Υποέργο 2 της πράξης «Προώθηση των 

τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου 

µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού – Ολοκληρωµένο 

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου 

Χερσονήσου» µε MIS  446690.  

12.  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, Α΄κατανοµή έτους 2014.  
13.  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, Β΄κατανοµή έτους 2014. 
14.  Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων του ∆ήµου. Τροποποίηση πρ/σµού. Κατανοµή επιχορήγησης 

στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή.  

15.  Εξέταση αίτησης Βλαστού Αικατερίνης του Γεωργίου για παράταση 

µίσθωσης ακινήτου (παιδικής χαράς) στα Μάλια.  
16.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης των  Ε. 

ΚΑΤΣΟΥΛΗ – Κ. ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ – Μ. ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ Ο.Ε. για το 

ξενοδοχείο «ELKOMI HOTEL», ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66 ΜΑΛΙΑ, ως 

προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

17.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης Γ & ∆ΟΞΑ 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΕ για το ξενοδοχείο «KRI-KRI VILLAGE», 

Γούρνες ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 
18.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης των ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΑΛΙΩΝ Α.Ε. για το ξενοδοχείο «MALIA MARE», ∆ηµοκρατίας 10 
Μάλια, ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

19.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης των  Μ. 

ΒΛΑΣΤΟΥ Α.Ε. για το ξενοδοχείο «MARLENA», ΣΤΑΛΙ∆Α, ως προς 
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τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

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

«ΠΑΛΑΤΙΑ Α.Ε. - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PALATIA VILLAGE»  Ν. 
Καζαντζάκη Λιµ. Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού. 

21.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης των  Κ. 

ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. για το ξενοδοχείο «Kosta Mare Palace», 
Ανισσαράς Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού. 

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

Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «Venus», 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού. 

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

«ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε. – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ IKAROS 
BEACH»  που βρίσκεται εντός οικισµού  Μαλίων , ως προς τα τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

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

«ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ ΑΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MAGDA »  που βρίσκεται εντός 

οικισµού  Κάτω Γουβών  , ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού.  

25.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτπυργίας της εταιρείας µε την επωνυµία « 

ΚΟΣΜΑΝ AE»  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ COSMAN HOTEL    που βρίσκεται 

εντός οικισµού  Kοκκίνη  Xάνι    , ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ»  που 
βρίσκεται εντός οικισµού  Κάτω Γουβών  , ως προς τα τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

27.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.746,12€ επ ονόµατι της ΑΦΟΙ 

ΠΛΕΥΡΑΚΗ Α.Ε από τον βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης του πρώην 

Συνδέσµου Γουβών-Επισκοπής που αφορά το Β΄ τετράµηνο 2009. 

28.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 910,04 € και 239,20€  επ’  ονόµατι της 

ΚΟΣΜΑΝ Α.Ε από τους βεβαιωτικούς καταλόγους  ύδρευσης του πρώην 

Συνδέσµου Γουβών-Επισκοπής που αφορούν το Γ΄ τετράµηνο 2007 και Α΄ 

τετράµηνο 2009, αντιστοίχως. 

29.  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.866,54 επ’  ονόµατι της 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Α.Ε από τον βεβαιωτικό κατάλογο 

Άρδευσης Α΄εξαµήνου 2007 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών  του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

30.  Περί ∆ιαγραφής ποσού 233€ από τον βεβαιωτικό κατάλογο άρδευσης της 

Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών 

Β΄εξαµήνου 2009 και 233€ από τον βεβαιωτικό κατάλογο Α΄ εξαµήνου 

2010 της ιδίας Τοπικής Κοινότητας ληξιπρόθεσµων οφειλών  επ’ ονόµατι 

Φουντουλάκη Ιωάννη του Νικολάου και της Αλεξάνδρας µε κωδικό 

καταναλωτή 15848 και Α.Φ.Μ 031479535 στο υπ αριθµό 802626 
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υδρόµετρο και επαναβεβαίωση των ορθών ποσών. 

31.  Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο  βεβαιωτικό  κατάλογο  τελών  

παρεπιδηµούντων και εκδιδοµένων λογαριασµών καθώς και προστίµων 

∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων , Χερσονήσου  για το οικονοµικό έτος 

2009(χρήση 2008)  λόγω λάθους υπολογισµού ποσού.  

32.  Περί διαγραφής ή µη ποσού  στο  βεβαιωτικό  κατάλογο  τελών  

παρεπιδηµούντων  καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για 

το έτος 2008 (χρήση 2007) της επιχείρησης «Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Ε.» µε ΑΦΜ 094258778, λόγω λάθους υπολογισµού ποσού.  

33.  “ Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας στο Πνευµατικό 

Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου στο σωµατείο µε 

την επωνυµία ”Επιµορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Χερσονήσου 

¨ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ¨ ” 

34.  “Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην δηµοτικού 

σχολείου του Καινούριου χωριού στο σωµατείο µε την επωνυµία 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ».” 
35.  Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας   φαρµάκων, 

λιπασµάτων, εδαφοβελτιωτικών υπηρεσίας πρασίνου.  

36.  Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της «προµήθειας και τοποθέτησης ΑBS 

οχηµάτων» στα οχήµατα του ∆ήµου. 

37.  Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας   εργαλείων, 

ανταλλακτικών και λοιπών υλικών πρασίνου.  
38.  Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας   αρδευτικών 

εξαρτηµάτων υπηρεσίας πρασίνου για το 2014.  

39.  Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας Γραφικής 

Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου &  προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού  
για το έτος 2014  του  ∆ήµου.  

40.  Περί ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας 

ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων υπηρεσίας ∆ιοίκησης για το έτος 

2014 του ∆ήµου.  

 Γ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
41.  Συµµετοχή του ∆ήµου Χερσονήσου στην καλοκαιρινή εκστρατεία της 

Μ.Κ.Ε. «FUTURE LIBRARY» . 

  

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

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
42.  Περί έγκρισης ανάληψης δαπάνης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 

για την «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων έτους 

2014».  

43.  Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Χερσονήσου στο «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

∆ήµων Ενάντια στην Παράνοµη Χρήση ∆ηλητηριασµένων 

∆ολωµάτων» (European Network of Municipalities Against Illegal 

Poisoning – ENMAIP).  

  

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 



 5 

44.  Περί έγκρισης της 261/2013 απόφασης της ∆ΕΥΑΧ µε θέµα: «Περί 

συζήτησης και λήψης απόφασης για τιµολογιακή πολιτική της 

∆ΕΥΑΧ». 
45.  Αποστολή αιτήµατος προκειµένου να συµπεριληφθεί προσωπικό του 

Φο.∆.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας στην υπό έκδοση ΚΥΑ, για καθορισµό 

επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

   

 

∆ανελάκης Γεώργιος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

Α. κ. ∆οξαστάκη Ζαχαρία, ∆ήµαρχο  

 

Β. κ.κ. Αντιδηµάρχους  

1.∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ  

2.Σταυρουλάκη Νικόλαο 

3.Μαστοράκη Ιωάννη 

4.Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα  

5. Μακράκη Γεώργιο 

Γ. κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους   

     6. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο          

7.Χειρακάκη Γεώργιο    

8.Ζερβάκη Ιωάννα 

9.Βασιλάκη Μιχαήλ 

  10.Πλευράκη Εµµανουήλ 

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 Χερσονήσου   
2. Στιβακτάκη Ιωάννη 

 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 
3. Βογιατζάκη Αλέξανδρο 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
4. Αργυράκη Εµµανουήλ 

 

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων   

Τοπικής Κοινότητας Γαλίφας 
1. Στειακάκη Ιωάννη 

  Τοπικής Κοινότητας Καινούριου Χωριού 

(Γάλυπε) 

2. Βραχασωτάκη Κων/νο  

Τοπική Κοινότητα Ποταµιών  
3. Κόµη Γεράσιµο 

Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων 
4. Τζανάκη Χαρίδηµο 
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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: 

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. 


