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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 16
η
  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Γούρνες, την  12
η
 του µηνός Ιουλίου  2011, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε την 

ΚΓ εφορία Κλασικών αρχαιοτήτων για την ανάδειξη ρωµαϊκού θεάτρου. 

2. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή παρακρατούµενων 

φόρων και προστίµων ∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής για το έτος 2010. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας διαφόρων εφοδίων 

του ∆ήµου. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση σύµβασης τέως ∆ήµου Επισκοπής µε 

ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α για την υλοποίηση του έργου «γραφείο παροχής 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του ∆ήµου Επισκοπής». 

5. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή οφειλής σύµβασης τέως ∆ήµου 

Επισκοπής µε ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης για λογιστική παρακολούθηση 

του έργου «γραφείο παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του 

∆ήµου Επισκοπής». 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Φανουράκη Ζαχαρία 

3. Βασιλάκη Μιχαήλ 

4. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Χειρακάκη Γεώργιο 

2. Σέγκο Ιωάννη 

3. ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

5. Λουράκη – Ψοφογιαννάκη Μαρία 
 



6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2011 στις ∆ηµοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες ∆ήµου Χερσονήσου. 

7. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών ένδυσης και 

υπόδησης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 

υπηρεσίας καθαριότητας. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 

υπηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

τεχνικών έργων. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών εκκενώσεων 

δεξαµενών αποβλήτων.  

12. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού 

στο Λ. Χερσονήσου (οικισµός Κουτουλουφαρίου, περιοχή Πεζούλα) και 

ορισµός υπολόγου. 

13.  Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 

ηλεκτρικών εργαλείων µηχανοστασίου. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

εργασιών πρασίνου. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση υποσταθµού ∆ΕΗ ∆ηµοτικού 

κτιρίου. 

16. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή ανεκλυστήρων των 

κτιρίων του ∆ήµου. 

17. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή συστηµάτων 

πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων. 

18. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων. 

19. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση καυστήρων δηµοτικών κτιρίων. 

20. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 

εγκαταστάσεων. 

21. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση συστηµάτων αντικεραυνικής 

προστασίας δηµοτικών κτιρίων. 

22. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή κουρτινών 

∆ηµαρχείου. 

23. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή οργάνων παιδικών χαρών. 

24. Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 232/2011 οριστικής απόφασης 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), µε 

την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η µε αριθµό κατ. Γ. Α. 3310/ΤΜ/596/2010 

αγωγή του Πλευράκη Γεωργίου του Ιωάννη κατά του πρώην ∆ήµου 

Γουβών. 

25. Λήψη απόφασης α) για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων βοηθηµάτων 

και µέσων (ανακοπής άρθρ.933 ΚΠολ∆ και αιτήσεως αναστολής 

εκτέλεσης άρθρ. 938 ΚΠολ∆ κατά του µε αρίθµ. 80/2011 απόγραφο της 

µε αριθµό 55/2007 αποφάσεως του ΜΠρΗρ και η παραπόδας από 22-6-



2001 επιταγής, β) για άσκηση ή µη άσκηση ανακοπής ερηµοδικίας 

αναίρεσης στον Άρειο Πάγο και αίτηση αναστολής στον Άρειο Πάγο.  

26. Ψήφιση πίστωσης για την µετακίνηση των Νοµικών Συµβούλων στην 

Αθήνα. 

27. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 

τµηµάτων αιγιαλού που δεν ζητήθηκαν από τους έχοντες το δικαίωµα της 

απευθείας ανάθεσης.  

28.  Έγκριση πρακτικών φανερής µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση 

ακινήτου για την στέγαση νηπιαγωγείου Γουβών. 

29. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού β τριµήνου του 2011. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.941,54 € για την εξόφληση οφειλής οδικών 

σηµάτων (χερς.). 

31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.363,65 € για την εξόφληση οφειλής 

συµβολαιογράφου (χερς.) 

32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.863,40 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο συντήρηση αγροτικών δρόµων Τ∆ Καλού Χωριού . 

33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.475,95  € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διευθέτηση κοινοχρήστων χώρων Τ∆ Ανώπολης. 

34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.597,11 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο µεταφορά και τοποθέτηση ογκόλιθων για προστασία εκβολών 

ποταµού Μπορδιά 

35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.891,29 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο µεταφορά και στρώσιµο σκύρων σε αγροτικούς δρόµους (Γούβες). 

36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.856,02 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο καθαρισµός και διευθέτηση αρχαιολογικού χώρου σπηλαίου Αγ. 

Παρασκευής (Γούβες). 

37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.979,02 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο καθαρισµός βάσης Γουρνών. 

38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.993,80 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο κατεδάφιση και αποµάκρυνση µπαζών δεξαµενής Βοριτσίου. 

39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.479,03 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διάνοιξη τάφρων για αντικατάσταση δικτύων αποχέτευσης εντός της 

πρώην Αµερικ. Βάσης. 

40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.752,70 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διάνοιξη δηµοτικών δρόµων Ελιάς. 

41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.745,32 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διάνοιξη παραχωρηµένων τµηµάτων εντός του προτεινόµενου 

σχεδίου Γουρνών. 

42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.792,68 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο επισκευή – συντήρηση δικτύων άρδευσης Τ∆ Κάτω Βάθειας. 

43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6897,23 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο επισκευή – συντήρηση δικτύων άρδευσης Τ∆ Κάτω Βάθειας. 



44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,20 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διάνοιξη παραχωρηµένων τµηµάτων εντός του προτεινόµενου 

σχεδίου Κ. Γουβών. 

45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.479,03 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διάνοιξη τάφρων για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης σχολείων 

στην πρώην βάση Γουρνών. 

46. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,20 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διάνοιξη παραχωρηµένων τµηµάτων εντός του προτεινόµενου 

σχεδίου Κοκκίνη Χάνι. 

47. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.758,85 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο κατασκευή αντιπυρικής προστασίας χωµατερής. 

48. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.056,51 € για την εξόφληση οφειλής για την 

προµήθεια ειδών ένδυσης προσωπικού ∆ηµ. Αστυνοµίας (Γούβες). 

49. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.870,38 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ∆ Ανώπολης. 

50. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.758,85 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο επισκευή – συντήρηση αγροτικών και δηµοτικών δρόµων Τ∆ 

Κόξαρης. 

51. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.283,19 € για την εξόφληση οφειλής για έργα 

κατασκ. Αγωγούς – συντήρ. Αποχ. ∆ικτύου – κατασκευή δικτύου 

ύδρευσης. 

52. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.682,64 € για την εξόφληση οφειλής για 

προµήθεια ειδικού ένστολου προσωπικού ∆ηµ. Αστυνοµίας (Μάλια). 

53. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.900,00 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο επισκευή – συντήρηση τοιχίου στην περιοχή Βορίτσιο. (Γούβες) 

54.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.981,50 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο αποκατάσταση πεζοδροµίου στον παραλιακό δρόµο Γουρνών. 

55. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.996,88 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο επισκευή – συντήρηση δηµοτικών ταφοπεδίων καλού χωριού. 

56. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.974,12 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο κατασκευή ταφοπεδίων Τ∆ Ελίας.  

57.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.384,20 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο συντήρηση χώρων πρασίνου.  

58. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.780,38 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ∆. Κ. Βάθειας.  

59. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.079,84 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο αποκατάσταση ζηµιών στην παραλιακή οδό στον Ανισσαρά. 

60. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.411,50 € για την εξόφληση οφειλής για 

προµήθεια βιβλίων (Επισκοπή).  

61. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.767,50 € για την εξόφληση οφειλής για 

προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας υπαλλήλων (Μάλια).  

62. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.021,89 € για την εξόφληση οφειλής για 

συντήρηση µεταφορικών µέσων (Μάλια).  



63. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.278,17 € για την εξόφληση οφειλής για την 

προµήθεια υλικών (Μάλια).  

64. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.301,72 € για την εξόφληση οφειλής για 

προµήθεια εργαλείων και µικροϋλικών (Μάλια).  

65. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.445,00 € για την εξόφληση οφειλής για 

πρόγραµµα µισθοδοσίας ΑΠ∆ (Επισκοπής).  

66. Ψήφιση πίστωσης ποσού 992,98 € για την εξόφληση οφειλής για 

προµήθεια υλικών γραφείου (Επισκοπή). 

67. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.821,40 € για την εξόφληση οφειλής για 

εκτύπωση εφηµερίδας ∆ήµου (Μάλια).  

68.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο συντήρηση – επισκευή δηµοτικού σχολείου Γουβών. 

69. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.864,33 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισµού Κρασίου. 

70. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.509350 € για την εξόφληση οφειλής για 

επισκευή απορριµµατοφόρου (Μάλια).  

71. Ψήφιση πίστωσης ποσού 52.360,10 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο αντικατάσταση και επέκταση δικτύου αποχ/σης ακαθάρτων ∆. 

Γουβών. 

72. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.349,47 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ∆ Κ. Βάθειας. 

73. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.384,19 € για την εξόφληση οφειλής για 

προµήθεια κάδων απορριµµάτων (Χερ).  

74. Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.689,19 € για την εξόφληση οφειλής για 

αποκοµιδή απορ/των και  οδοκαθαρισµός (Μάλια). 

75. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.624,21 € για την εξόφληση οφειλής για 

συντήρηση και επισκευή οχηµάτων – µηχανηµάτων (Γούβες).  

76. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.042,35 € για την εξόφληση οφειλής για 

συντήρηση και επισκευή σαρώθρων (Μάλια).  

77. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.860,00 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο αποκ/ση ασφαλτικών – επιστρώσεις υλικών – διαµόρφ. ∆ρόµων 

(Επισκοπή). 

78. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.910,00 € για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο διανοίξεις αγρ. ∆ρόµων (Επισκ). 

79. Ψήφιση πίστωσης ποσού 132.700,00 € για την εξόφληση οφειλής µελέτης 

αποτύπωση, κτηµατογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρµογής Γουρνών.  

80. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.268,13 € για την εξόφληση οφειλής 

προµήθειας µικροφωνικής εγκατάστασης στο δσηµ. Σχολείο Ε. Βάθειας.  

81. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.041,55 € για την εξόφληση οφειλής 

συντήρησης πρασίνου (Χερ).  

82. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.445,62 € για την εξόφληση οφειλής για 

συντήρηση χώρων πρασίνου (Χερ).  



83. Ψήφιση πίστωση για την πληρωµή εργασιών ασφάλισης των 

µεταφορικών µέσων  - οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

   

 
          Ο Πρόεδρος  

         Οικονοµικής Επιτροπής               

         Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

 

 

 
         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


