
                

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ημερομηνία :   1/10/2019 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       Αριθμ. Πρωτ.       :   1  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Κοινότητα Ανωπόλεως 

   

Προς  : 

Μέλη του συμβουλίου  

της Κοινότητας Ανωπόλεως 

 

1.   Περβολαράκης Ιωάννης  

2.   Βασιλάκης Κωνσταντίνος 

3.   Χατζάκη Ευαγγελία 

4.   Κοκκινάκη Λάμπρος 

5.   Κοκκινάκης Εμμανουήλ 

6.   Μπορμπουδάκης Γεώργιος 

7.   Χωματάς Νικόλαος 

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Ανωπόλεως ». 

 

Σ α ς   π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωπόλεως, την  04η του 

μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00μ.μ.,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Εισήγηση για συντήρηση/επισκευή/εκσυγχρονισμός του κοινοτικού Καταστήματος Ανωπόλεως,  προς 

την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου 

2. Παροχή ενημέρωσης αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία/ακινήτων  εντός των ορίων της 

Κοινότητάς μας, σύμφωνα με το αρ.17898/23-9-2019 έγγραφο του αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Χερσονήσου κου Ανυφαντάκη Εμμανουήλ. 

3. Καθαρισμός αγροτικών δρόμων σε όλη την περιοχή της Ανώπολης 



4. Δημιουργία δικτύου άρδευση στη Κοινότητα Ανωπόλεως 

5. Εισήγηση για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στην Κοινότητα Ανωπόλεως και συγκεκριμένα στο 

οικόπεδο του πολιτιστικού συλλόγου, εντός του οικισμού Ανωπόλεως εκτάσεως περίπου 1.000 τ.μ. . 

6. Εισήγηση για τη υλοποίηση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5, με αξιοποίηση της υφιστάμενης 

υποδομής που λειτουργεί υπό την εποπτεία του αθλητικού ομίλου «Διαγόρα» Ανωπόλεως, που του έχει 

παραχωρηθεί δωρεάν προς χρήση, στην θέση Αγίου Ιωάννου. 

7. Καθαρισμός αγροτικών δρόμων από τον οικισμό Ανωπόλεως έως το γήπεδο Μεταξά, όπου υπάρχουν 

κατολισθήσεις από το προηγούμενο χειμώνα 

8. Καθαρισμός δρόμων στην ευρύτερη περιοχή των παιδικών κατασκηνώσεων Ανωπόλεως και 

συγκεκριμένα στην περιοχή «Ξεραγή», με κατολισθήσεις από το προηγούμενο χειμώνα  

9. Επέκταση δημοτικού φωτισμού από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και το Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου 

10. Επιδιόρθωση στους κυβόλιθους από το οίκημα Πλευράκη μέχρι την πλατεία Αγίας Τριάδας 

11. Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Ανωπόλεως   

12. Καθορισμός χώρων τοποθέτησης καθισμάτων εντός του οικισμού της Ανώπολης. 

13. Εισήγηση για την δημιουργία παιδικής χαράς στον οικισμό Ανωπόλεως και συγκεκριμένα έμπροσθεν 

του κοινοτικού καταστήματος Ανωπόλεως. 

14.  Μελέτη για τα όμβρια στην περιοχή του Κοκκίνι Χάνι, στη θέση Χατζής και ΠΙΚΠΑ 

15. Ηλεκτροφωτισμός σε όλες τις γέφυρες επί της Εθνικής οδού Γούρνες Κοκκίνι 

16. Εισήγηση για αγορά ακινήτου για την επέκταση δημοτικού κοιμητηρίου Γουρνών 

17. Εισήγηση για ανάπλαση του νεοαποκτηθέντος ακινήτου στις Γούρνες πλησίον της πεζογέφυρας, ως 

χώρου πρασίνου και αναψυχής 

18. Δημιουργία δικτύου άρδευση στην ευρύτερη αγροτική περιοχή του οικισμού Γουρνών  

19. Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου Κοκκίνι-Γούρνες 

παράλληλα με την τοποθέτηση καθισμάτων , σε θέσεις θέασης 

20. Καθαρισμός του ποταμού Γουρνών, από την περιοχή «Κουτσούρας» μέχρι τις εκβολές του, μήκους 

περίπου 1.500 μ.  

21. Καθαρισμός αγροτικών δρόμων στην ευρύτερη περιοχή της «Κουτσούρας» 

22. Καθαρισμός αγροτικών δρόμων από το κοιμητήριο Γουρνών μέχρι και τον Αϊ Γιάννη, Πεζέτη. 

23. Καθαρισμός δρόμων από γεφυράκι «Κουρούνας ρυάκι» παράλληλα και μέχρι τη περιοχή «Κοψά» και 

στη συνέχεια μέχρι την περιοχή «Κουτσούρα» 

24. Καθαρισμός δρόμων στην ευρύτερη περιοχή από πρώην Λατομείο Γουρνών προς «Κρύα βρύση» 

25. Αγορά οικοπέδου εντός του οικισμού Γουρνών για κατασκευή παιδικής χαράς  



26. Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών από τον οικισμό Κοκκίνι Χάνι μέχρι την Ανώπολη (φωτισμός, 

παγκάκια κτλ) 

27. Δημιουργία σελίδας στο portal του Δήμου για την προβολή της Κοινότητας Ανωπόλεως 

28. Ανάπλαση υφιστάμενης παιδικής χαράς Άξιον Εστί, στο Κοκκίνι Χάνι. 

29. Σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό από τη δεξαμενή του Αποσελέμη στην περιοχή Κοψά μέχρι τη 

δεξαμενή Κοκκίνι Χάνι, περιοχή σκάλα. 

30. Σύνδεση της δεξαμενής από περιοχή κοψάς για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του Άνω 

οικισμού Γουρνών. 

31. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από το βενζινάδικο Μαυράκη μέχρι τα όρια του οικισμού 

Γουρνών, με κατεύθυνση προς Γούρνες 

32.       Οριοθέτηση Δημοτικού Σχολείου και νηπιαγωγείου Γουρνών στην Θέση «Κοψάς» 

33.       Παροχή ενημέρωσης για το γήπεδο αναφορικά με το δημοτικό στάδιο Χερσονήσου, στο διαμέρισμα των 

Γουρνών, για την αποπεράτωσή του.  

34. Επέκταση δημοτικού Φωτισμού στο δρόμο από το Χατζή προς παραλία από τη δυτική πλευρά στο 

παραλιακό άξονα, μέχρι τα όρια της κοινότητάς μας. 

 

 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ανωπόλεως 

 

 

 

Περβολαράκης Ιωάννης 


