
              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Χερσόνησος  10 -03-2022 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθμός πρωτ.  12 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

       ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ταχ. Δ/ν ση : Λιμάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 28970 – 24686 & 

                      28973 - 40019 

Αρμόδια :      Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 28970 22977 

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας                       
Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου (διά ζώσης)».  

  

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει διά ζώσης, την 14η του 

μήνα Μαρτίου 2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ.  στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δήμου Χερσονήσου επί της οδού Ελευθερίας 50 στο Λιμένα 

Χερσονήσου, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων που αφορά την Κοινότητα 

Χερσονήσου. 

 

       Το ιμέιλ μου είναι: nikosfoukarakis@gmail.com 

Το τηλέφωνο μου είναι: 6973209149 

 

 ΘΕΜΑΤΑ: 

 

1. «Κατασκευή τριών μικρών γεφυριών στις παρακάτω περιοχές: α) Εθνική οδό 

Ηρακλείου – Καστελίου προς Λωτοφάγους - Διυλιστήρια, β) Ποταμίσα, έξωθεν 

συνεργείου Γεωργάκα , γ) Πρινολάγκαδο οικία Κουμάκη προς διυλιστήρια». 

 

2.  «Τεχνικό έργο για τα όμβρια ύδατα στην οικία ΑΦΩΝ ΒΟΥΡΑΚΗ». 

 

3. «Κατασκευή αγωγού για τα όμβρια ύδατα στην οδό Λενικού μέχρι και την οδό 

Κρόνου». 

 

 

4. Αποκατάσταση ζημιών στις παρακάτω περιοχές της Κοινότητας Χερσονήσου: 

α) «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Αράπη Λαγκάδι – χωματόδρομος». 

β) «Αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικό δρόμο περιοχή Πρινολάγκαδο». 

γ) «Αποκατάσταση ζημιών, περιοχή Χατζανών (Σπηλιαρίδια) μέχρι Αποσελέμη». 

 

                     Προς  : 
1. Τραπιεράκης Πέτρος 
2. Ασαριωτάκη Ελένη 
3. Πετκάνα-Τζανίδη Κων/να 

4. Ροδιτάκης Τηλέμαχος 
5. Τραπιέρης Νικόλαος 
6. Καλυκάκης Εμμανουήλ 
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δ) «Αποκατάσταση αγροτικού – κτηνοτροφικού δρόμου στη θέση Στροβίλι». 

ε) «Αποκατάσταση της επικινδυνότητας του δρόμου και του γεφυριού έξω από την 

εκκλησία Μιχαήλ Αρχάγγελος» 

 

5.  «Περί επικινδυνότητας της οδού Τσαντηράκη Γεωργίου καθώς και οι εργασίες 

αναστήλωσης της από τον υπεύθυνο ιδιώτη σταμάτησαν από τετραμήνου»   

6. «Περί βελτίωσης του τεχνικού έργου ομβρίων υδάτων στην οδό Βλάχου Γερασίμου 

του οικισμού Χερσονήσου». 

7.  «Περί κατασκευής τεχνικού έργου ομβρίων υδάτων στην οδό Αρσινόης του 

οικισμού Χερσονήσου» 

8.  «Περί κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων στην πλατεία του οικισμού 

Χερσονήσου (από την οδό Αφοι Παπαδάκη και ανατολικά μέχρι την οδό 

Δαμασκηνού)». 

9.  «Περί αποκατάστασης επιδαπέδιων πράσινων στήλων λόγω επικινδυνότητας στο 

συνοικισμό Μετόχι της περιοχής του Ανισαρά». 

10.  «Περί πρόταση μελέτης του δημοτικού φωτισμού του οικισμού Ανάληψης» 

11. «Περί αποκατάστασης του βορείου τμήματος περίφραξης του κοιμητηρίου Αγίου 

Ιωάννη στον οικισμό Χερσονήσου που κατέρρευσε λόγω θεομηνίας  το 2020». 

 

Παρακαλούνται οι προτείνοντες τα παραπάνω θέματα να συντάξουν 

σχετική εισήγηση πάνω στην οποία θα ψηφίσει ή θα απορρίψει το 

συμβούλιο 

                                                          

                                                               Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
       

                                                                                      Φουκαράκης Νικόλαος 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

        Εσωτερική Διανομή: 

       ΦΒ2, Φ48β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


