
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Γούρνες,  03-04-2014   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 Αρ. πρωτ.:8867 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                       

                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    

 

                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 6
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 10η Απριλίου 

2014, ηµέρα Πέµπτη 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. Έγκριση πραγµατοποίησης δηµοτικών δράσεων για τους θεσµοθετηµένους 

εορτασµούς α) της Πανσελήνου Αυγούστου 2014 και β) της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Τουρισµού. Έγκριση σχετικών δαπανών, Ψήφιση αναγκαίων 

πιστώσεων και Ανάθεση Υπηρεσιών.  

  

Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «∆ιαµόρφωση 

πεζοδροµίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισµό των Μαλίων». 

3.  Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών, παραλαβής και έλεγχος της 

ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 

«∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισµό των 

Μαλίων». 
4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου 

εµπορίου για το έτος  2014. 

5. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Ανακαίνιση και επισκευή διαµερίσµατος 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου που βρίσκεται στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη 

Ηρακλείου». 

6. Χορήγηση παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου "∆ιαµόρφωση χώρου 

∆ηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό ∆.Ε. Χερσονήσου"(αρ. µελέτης 

11/2010Α).  

7. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ καθώς και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ 
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ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». 

8. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ καθώς και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ∆.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». 

9. Περί έγκρισης της υπ΄ αριθµ. 22/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

µε θέµα: «Παραλαβή α΄ σταδίου Πολεοδοµικής Μελέτης και Μελέτης Πράξης 

Εφαρµογής της Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Σταλίδας».  

10. Περί έγκρισης απευθείας αγοράς οικοπέδου πλησίον της οδού Αρχαίου Θεάτρου 

Λιµ. Χερσονήσου.  

11. Εξέταση ένστασης Άννας Σταµατάκη, αναδόχου της «Μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων νεκροταφείου Μαλίων (Α.Μ. 371/2005 ΤΥ∆Κ)» για τη µη θεώρηση 

του 2ου λογαριασµού της µελέτης από την ∆/νσα Υπηρεσία.  

12. Έγκριση της υπ' αριθ. 9/2014 µελέτης µε τίτλο "Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας 

Ευαγγελιστρίας και σηµειακές παρεµβάσεις στην οδό Παπαδογιώργη στο Λιµένα 

Χερσονήσου".  

13. Έγκριση της υπ' αριθ. 10/2014 µελέτης µε τίτλο "Ανάπλαση Πλατείας 

Καστρίου", στο Λιµένα Χερσονήσου.  

14. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση  

αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής ∆.Ε. Επισκοπής».  

 

  

Γ.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

15. Προσθήκη τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων που 

εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2014 και 

τροποποίηση θέσεων στα ήδη προβλεπόµενα από την 119/2014 προηγούµενη 

απόφαση ∆.Συµβουλίου. 

16. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της υπ’ αριθµού 1313/2013 σύµβασης  

προµήθειας καυσίµων για την κίνηση όλων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 

του ∆ήµου. 

17. Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 

καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων/ µηχανηµάτων του ∆ήµου µέχρι την 

ολοκλήρωση της δηµοπρασίας για τα έτη 2014-2015.   

18.  Περί τροποποίησης προϋπολογισµού µε εγγραφή νέου κωδικού  έτους 2014 για 

την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 2014 και ορισµού επιτροπής 

παραλαβής της. 

19. Περί δωρεάν παραχώρησης αίθουσας του δηµοτικού καταστήµατος του 

πρώην ∆ήµου Μαλίων στο σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ¨ΕΣΤΙΑ¨».  
20. Περί δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας εντός του δηµοτικού 

καταστήµατος του πρώην ∆ήµου Μαλίων στο σωµατείο µε την επωνυµία 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 

¨ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ¨».  

21. Περί έγκρισης µίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Πλάτανος της 

Τ.Κ. Κρασίου της ∆Ε Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου.  
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22. Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης της ΑΦΟΙ 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ Επιχειρήσεις, ΚΑΤΩ 
ΓΟΥΒΕΣ, για το ξενοδοχείο  «OYRANIA»,  ως προς τα Τέλη Καθαριότητας 

και Ηλεκτροφωτισµού. 

23.  Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης της Θ 

ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΑΕ, Σταλίδα, για το ξενοδοχείο  «CACTUS ROYAL»,  ως 

προς τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΞΤΕ ξενοδοχείο ¨ARIADNE MARE” µε 

έδρα τα Μάλια ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΞΤΕ ξενοδοχείο ¨ARIADNE” µε έδρα τα 

Μάλια  ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΞΤΕ ξενοδοχείο ¨ARIADNI BEACH” µε 

έδρα τα Μάλια ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

27. Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης της THREE BOYS 

ΑΕΞΤΕ, ΛΙΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για το ξενοδοχείο  «ΑΡΤΕΜΙΣ»,  ως προς 

τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 

28. Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης της  ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓ & ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΑΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

Επιχειρήσεις, Κ.Γούβες, για το ξενοδοχείο  «ΕΥ∆ΟΚΙΑ»,  ως προς τα Τέλη 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 

29. Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης της  ΦΡΟΥ∆ΑΡΑΚΗ 

-∆ΑΒΑΚΗ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Επιχειρήσεις, 
ΣΤΑΛΙ∆Α, για το ξενοδοχείο  «RESIDENSE VILLAS»,  ως προς τα Τέλη 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 

30. Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας επιχείρησης της  ΓΕΩΡ ΑΠΟΣΤ 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Επιχειρήσεις, 
Λιµ. Χερσονήσου, για το ξενοδοχείο  «MARI CRISTIN»,  ως προς τα Τέλη 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 

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

«ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» WATER CITY που βρίσκεται εκτός της Τοπικής  

Κοινότητας Κάτω Βάθειας, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝΟ∆/ΚΕΣ ΕΜΠ/ΚΕΣ 

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΦΡΑΜΑ ΑΕ» που βρίσκεται εντός του οικισµού Κάτω Γουβών, 

ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΦΟΙ ΑΕΞΤΕ»  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ THEMIS BEACH που 

βρίσκεται εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών, ως προς τα τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΑΦΟΙ ΜΠΙΝΙΧΑΚΗ ΑΞΕΤΕ» ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ GALATIA που βρίσκεται 

εντός του  οικισµού Βαθειανού Κάµπου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 
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ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ» ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ IDA 

VILLAGE 3 που βρίσκεται εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. 

Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΞΕΝ/ΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ   ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ»  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ZORBAS VILLAGE που βρίσκεται εντός 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΜΑΤΑΜΥ ΑΕ» που βρίσκεται εντός του οικισµού Σταλίδας, ως προς τα τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.  

38. Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας µε την επωνυµία «Γ. 

ΤΣΑΜΑΝ∆ΟΥΡΑΣ ΑΕ» ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ HOTEL KYKNOS που βρίσκεται 

εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού.  

39. Εφαρµογή ή µη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας µε την επωνυµία «Γ & 

∆ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΑΕ» ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ AGRABELLA που βρίσκεται εντός 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισµού.  

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

«ΜΕΘΙΛ ΑΕ» ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MEDITERRANEO που βρίσκεται εκτός της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ.Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού.  

41. ∆ιόρθωση εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ∆Τ 2008, ∆Φ 2008, ΤΑΠ 2008, 

∆Τ Πρόστιµο 2008, ∆Φ Πρόστιµο 2008, ΤΑΠ Πρόστιµο 2008 και στο όνοµα 

οφειλέτη «Γ & ∆ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΑΕ»  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ AGRABELLA.  

42. ∆ιόρθωση εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ∆Τ 2008, ΤΑΠ 2008, ∆Τ 

Πρόστιµο 2008, ΤΑΠ Πρόστιµο 2008 και στο όνοµα οφειλέτη «ΛΙΝΑΡΙ∆ΗΣ 

ΑΕ».  

43. ∆ιόρθωση εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ∆Τ 2008, ∆Φ 2008, ΤΑΠ 2008, 

∆Τ Πρόστιµο 2008, ∆Φ Πρόστιµο 2008, ΤΑΠ Πρόστιµο 2008 και στο όνοµα 

οφειλέτη «ΜΕΘΙΛ ΑΕ»  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MEDITERRANEO.  

44.  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.  

45. Περί διαγραφής ή µη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών  εκδιδοµένων 

λογαριασµών καθώς και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου για τα έτη 

2006- 2008 της επιχείρησης «ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΑΕ» µε ΑΦΜ 

094236713, λόγω λάθους υπολογισµού ποσού.  

46. ∆ιαγραφή ποσών βεβαιωτικού καταλόγου Τελών Καθαριότητας & 

Ηλεκτροφωτισµού, Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, Τέλους Ακίνητης 

Περιουσίας και προστίµων που επιβλήθηκαν στην  Φραγκούλη Ευαγγελία 

του Γεωργίου µε ΑΦΜ: 047892596, Β’ ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου ιδιοκτήτριας 



 5 

ακινήτου (Υπεύθυνη ∆ήλωση Ιδιοκτησίας 3269/1-7-2013) εντός οικισµού της 

Τοπικής Κοινότητας Ελιάς. 

47. ∆ιόρθωση εγγραφών Βεβαιωτικών καταλόγων ∆Τ 2008, ∆Φ 2008, ∆Τ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2008, ∆Φ ΠΡΟΣΤΙΜΟ2008, και στο όνοµα οφειλέτη 

ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ Γ ΚΑΙ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΑΕ. 
48. ∆ιόρθωση εγγραφών Βεβαιωτικών καταλόγων ∆Τ 2008, ∆Φ 2008, ΤΑΠ 2008, 

∆Τ πρόστιµο 2008, ∆Φ πρόστιµο2008, ΤΑΠ πρόστιµο 2008 και στο όνοµα 

οφειλέτη ΦΡΟΥ∆ΑΡΑΚΗ ∆ΑΒΑΚΗ ΑΕ. 

49. ∆ιόρθωση εγγραφών Βεβαιωτικών καταλόγων ∆Τ 2008, ∆Φ 2008, ΤΑΠ 2008, 

∆Τ Πρόστιµο 2008, ∆Φ Πρόστιµο2008, ΤΑΠ Πρόστιµο2008 και στο όνοµα 

οφειλέτη Γ. ΑΠΟΣΤ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕ. 

50. ∆ιαγραφή εγγραφών Βεβαιωτικών καταλόγων ∆Τ 2008, ∆Φ 2008, ΤΑΠ, ∆Τ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2008, ∆Φ ΠΡΟΣΤΙΜΟ2008,ΤΑΠ ΠΡΟΣΤΙΜΟ και στο όνοµα 

οφειλέτη THREE BOYS ΑΕ. 

51. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 565,22€ επ ονόµατι του Πετειναράκη 

Χαρίλαου του Νικολάου  από τους βεβαιωτικούς καταλόγους  ύδρευσης του 

πρώην Συνδέσµου Γουβών-Επισκοπής που αφορά το Γ τετράµηνο 2007 και 

επιστροφή σαν αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ίδιο του ποσού των 972,18€.  

52. Έγκριση προϋπολογισµού Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι ∆ήµου Χερσονήσου.  

53. Έγκριση εκτέλεσης προµηθειών και εργασιών για τις ανάγκες οργάνωσης και 

λειτουργίας παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής 

ΕΚΠΟΤΑ.  

54. Έγκριση Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού α΄ τριµήνου έτους 2014.  

55. Περί έγκρισης εκτέλεσης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της ΄΄ προµήθειας 

τροφίµων, γλυκών κουταλιού & αναλωσίµων κυλικείων ΚΑΠΗ έτους 2014΄΄ για 

το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του  ∆ήµου Χερσονήσου.  

  

∆. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
56. Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (Hardware).  

57. Προµήθεια αναλωσίµων και υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού.  

58. Προµήθεια αναλωσίµων και υλικών φωτοαντιγραφικών, φαξ, και λοιπού 

εξοπλισµού.  

59. Περί πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο µας, της σπουδάστριας 

στο ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας, Καµπανού ∆έσποινας του Νικολάου.  

  

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

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

60.  Περί  ορισµού επιτροπής για την παραλαβή της  προµήθειας σπόρων φυτών 

δενδρυλλίων & έτοιµου χλοοτάπητα    για το ετος 2014  του  ∆ήµου.  

61. Περί ορισµού επιτροπής παραλαβής της προµήθειας µηχανηµάτων για τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου για το έτος 2014 του ∆ήµου.  

  

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
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62. Έγκριση της µε αριθ. 26/2014 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου, µε θέµα: «Έγκριση αποζηµίωσης 

Πρόεδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου έτους 2014». 

63. Έγκριση της µε αριθ. 31/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης µε θέµα: «Ψήφιση πίστωσης για έξοδα 

παράστασης Προέδρου ∆.Σ. για το έτος 2014». 

64. Έγκριση της µε αριθ.30/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης µε θέµα: «Απολογισµός έτους 2013». 

65. Έγκριση της µε αριθ. 38/2014 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ΕΥΑΧ µε θέµα: «Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της τιµολογιακής 

πολιτικής της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων».  

66. Τροποποίηση συστατικής πράξης ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και ορισµός επιτροπής 

του ∆.Σ. για την σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης & παραλαβής 

περιουσιακών στοιχείων άρδευσης της ∆ΕΥΑΧ(παρ.3 άρθρου 9 του Ν. 

1069/80). 

 

 

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 
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∆. κ.κ.Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  

∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου   
1. Φραγκιαδάκη Βαρδή  

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης 
2. Περβολαράκη Εµµανουήλ 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού 

3. Βογιατζάκη Αλέξανδρο 

 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
4. Αργυράκη Εµµανουήλ 

∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών 
5. Τραβαγιάκη Εµµανουήλ 

 

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων   

  Τοπικής Κοινότητας Κρασίου 
1. Αργυράκης  Κων/νος 

  

  Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής 
   2. Λουράκη Ιωάννα    

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. 


