
 1 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  14-3-2014 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :  6781 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 - 404645. 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 7η 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  18
η
  του µηνός Μαρτίου 2014, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  :  

 

1. Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 

για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την 

αναψυχή του κοινού για το έτος 2014. 

2. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων και 

λιπαντικών για το ∆ήµο και για τα Νοµικά του Πρόσωπα. 

3. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας οικοδοµικών υλικών για το έτος 2014. 

4. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων του ∆ήµου για το έτος 2014. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση οχηµάτων - µηχανηµάτων του 

∆ήµου µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού για το 

έτος 2014. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨συντήρηση 

καυστήρων δηµοτικών κτηρίων¨. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Ζερβάκη Ιωάννα 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Σέγκο Ιωάννη 

2. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

3. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 
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7. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨δαπάνες εκκένωσης 

βόθρων¨. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨συντήρηση και 

επισκευή πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων¨. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨συντήρηση και 

επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων¨. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨συντήρηση και 

επισκευή µηχανηµάτων / ηλεκτρικών εργαλείων µηχανοστασίου¨. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨συντήρηση και 

επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του ∆ήµου¨. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨συντήρηση και 

επισκευή κλιµατιστικών µονάδων δηµοτικών κτιρίων¨. 

13. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ¨συντήρηση 

αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων¨. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση εργασιών µέτρησης βλαπτικών 

παραγόντων και επαγγελµατικού κινδύνου. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 58.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7112.0003 του 

προϋπολογισµού έτους 2014 για την αγορά ακινήτου στην οδό Αρχαίου 

στο Λιµάνι Χερσονήσου. 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0003 του 

προϋπολογισµού έτους 2014 για αµοιβές λογιστών – εκκαθαριστών για 

την υπό εκκαθάριση ΠΕ∆ΙΑ∆Α Α.Ε. 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6821.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2014 για την πληρωµή φορολογικών προστίµων 

και προσαυξήσεων. 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6824.0002 του 

προϋπολογισµού έτους 2014 για την πληρωµή λοιπών προστίµων. 

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.785,00 € σε βάρος του ΚΑ 45.7413.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2014 για την πληρωµή µελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων νεκροταφείου Μαλίων. 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.476,76 € για την πληρωµή τεχνικού 

συµβούλου του ∆ήµου Χερσονήσου προς απόκρουση της αγωγής 

ALDEMAR κατά του ∆ήµου Χερσονήσου. 

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6422.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2014 για την πληρωµή οδοιπορικών εξόδων και 

αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων. 

22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6331.0001 για 

την πληρωµή του τέλους υπαγωγής δηµοτικών κτιρίων στη ρύθµιση του 

Ν. 4014/2011. 

23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 198.792,60 € σε βάρος του ΚΑ 10.7341.0002 

για την πληρωµή του έργου ¨Ψηφιακό Μουσείο για τη διάχυση του 

ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆. 

Ε. Χερσονήσου¨» 



 3 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 110.579,50 € σε βάρος του ΚΑ 10.7341.0003 

για την πληρωµή της προµήθειας εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδοµένων και 

προµήθεια σηµείων ενηµέρωσης Κοινού. 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 91.700,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.7326.0001 για 

την πληρωµή του έργου ανακατασκευή γηπέδου Μαλίων. 

26. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ενδίκου βοηθήµατος της 

ΑΝΤΑΙΤΗΣΗΣ στο Εφετείο για τον προσδιορισµό οριστικής τιµής 

µονάδος αποζηµίωσης εναντίον του Μιχαήλ. Κων/νου,  Αµαράνθης και 

Αδαµαντίας Πετράκη, λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου των στη θέση 

Γουργούθια επί τη οδό 25
ης

 Μαρτίου. 

27. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων µέσων (έφεσης) κατά 

της αρίθµ. 108/2014 Αποφάσεως του Μ.Πρ.Ηρ (ανακοπής του ∆ήµου 

κατά Τεγονίκου). 

28. Περί άσκηση ή µη προσφυγής ενώπιον της ειδικής Επιτροπής του άρθρου 

152 Ν. 3463/2006 κατά της αρίθµ. Πρωτ. 1338/13-2-2014 απόφασης του 

Γ.Γ.Α.∆. Κρήτης µε την οποία ακυρώθηκε η αρίθµ. 11/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά την υπογραφή προγραµµατικής 

σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «δηµιουργία Πιλοτικού – 

Πειραµατικού Αµπελώνα» µε παραχώρηση του ακινήτου – 

κληροδοτήµατος Μαρίας Κουλούρα. 

29. Περί άσκηση ή µη ενδικοφανούς προσφυγής  (κατ’ άρθρο 63 του N. 

4174/2013) κατά της από 30-12-2013 έκθεση προσωρινού ελέγχου Κ.Φ.Ε 

(άρθρα 54-60 Ν. 2238/1994) του Προϊσταµένου της Β’  ∆.Ο.Υ. 

Ηρακλείου και των συνηµµένων σε αυτήν µε αρίθµ. 140, 141, 142, 143 

και 144/30-12-2013 φύλλων ελέγχου (για χρήσεις 2002, 2003 και 2004), 

µε βάση τα οποία βεβαιώνεται κατά του ∆ήµου Χερσονήσου ως 

καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών στ συνολικό ποσό των 

10.759,73 € πλέον νοµίµων προσυαξήσεων (120%) ποσού 12.911,68 € 

ήτοι συνολικού ποσού 23.671,40 €. 

30. Περί άσκηση ή µη (διεκδικητικής) αγωγής κατά ∆ετοράκη Γεωργίου για 

καταπάτηση τµήµατος ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Χερσονήσου, 

ευρισκόµενο στην ειδικότερη θέση «Αγία Παρασκευή» εκτός οικισµού 

Σκοτεινού ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών.     
 

Ο Πρόεδρος  

Οικονοµικής Επιτροπής               

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

 
          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


