
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 6-12-2011 

 

  33
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         2-12-2011 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Εξέταση ένστασης και έγκριση ή µη του πρακτικού για την 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης χλοοταπήτων ∆ήµου 

Χερ/σου.  

  

     

739 

Εγκρίνεται οµόφωνα  

∆εχόµαστε την 

ένσταση. 

Άγονη η δηµοπρασία 

διότι η διαφορά του 

1
ου

 µε του 2
ου

 µειοδότη 

είναι διπλάσια και 

κρίνεται ασύµφορη για 

το ∆ήµο    

2. Περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων (ανακοπής 632 

παρ.1 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής   εκτέλεσης (632 

παρ.2 ΚΠολ∆) κατά της µε αριθ. 2052/6340/2075/2011 

∆ιαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μ. Πρ. Ηρ. η οποία 

εκδόθηκε επί αιτήσεως του Καπετανάκη ∆ηµ. Μηνά κατά 

του πρώην ∆ήµου Μαλίων.   

     

740 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να ασκηθούν  ένδικα 

βοηθήµατα.  

3. Αναπροσαρµογή ή µη τέλους εµπορίας πόσιµων υδάτων 

έτους 2012.     

741 Εγκρίνεται οµόφωνα.    

Να µη γίνει καµία 

µεταβολή. 

Να παραµείνουν ως 

έχουν.   

4. Αναπροσαρµογή ή µη τελών ύδρευσης – άρδευσης – 

αποχέτευσης.       

742 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µη γίνει καµία 

µεταβολή.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.078,94 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0160 για την εξόφληση οφειλής της κατασκευής 

µικροσωλήνωσης εντός του παλαιού οικισµού Μαλίων, 

περιοχή ‘Παναγίας Γαλατιανής’. 

743 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης 

στην Αθήνα των Νοµικών Συµβούλων στην Αθήνα κατά 

τον 7
ο
, 9

ο
 και 11

ο
/2011. 

744 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

3. Ψήφιση πίστωση για την πληρωµή του έργου «διανοίξεις 

και ασφαλτοστρώσεις ρυµοτοµούµενων τµηµάτων στην 

745 Εγκρίνεται οµόφωνα. 



 

Σταλίδα». 

4. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «ανάπλαση 

κοινοχρήστων χώρων οικισµού Σταλίδας». 

746 Εγκρίνεται οµόφωνα 

5. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας 

καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών 

µέσων µετά από δύο ανοιχτές δηµοπρασίες.  

747 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

6. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας ελαστικών 

µηχανηµάτων έργων / οχηµάτων για το έτος 2011. 

748 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

7. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης σχολείων ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

749 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

διαφόρων εργαλείων καθαριότητας για το έτος 2011. 

750 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

ληξιαρχικών βιβλίων κλπ υπηρεσίας ∆ιοίκησης για το έτος 

2011. 

751 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

διαφόρων σακουλών απορριµµάτων. 

752 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

διαφόρων εφοδίων για το έτος 2011 για την υπηρεσία 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου. 

753 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

συστήµατος καθαρισµού νερού. 

754 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

13. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

πετρελαίου θέρµανσης. 

755 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας 

προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

756 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της ετήσιας εισφοράς 

στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ) για την συµµετοχή του 

∆ήµου Χερσονήσου στο Πρόγραµµα «Υγιείς Πόλεις» του 

Ε∆∆ΥΠΠΥ. 

757 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

16. Περί εξέτασης ένστασης και έγκριση ή µη του πρακτικού 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση 

χώρων και επισκευή κτιρίου ∆ηµαρχείου».  

 

758 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Απορρίπτεται η 

ένσταση. Εγκρίνεται 

το πρακτικό 

δηµοπρασίας 

17. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την εκτέλεση της 

προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων. 

759 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

επαναδηµοπράτηση 

18. Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωµή του έργο 

«ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆. ∆. Χερσονήσου 2009». 

760 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

19. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου 

«διαµόρφωση δρόµου σύνδεσης οικισµού Καρτερού µε 

οικισµό Ελιάς». 

761 Αποσύρεται από την 

ηµερήσια διάταξη 



 

20. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου 

«αντικατάσταση στέγης σε νοµίµως υφιστάµενο κτίσµα 

προ 1955, κατεδάφιση τµήµατος εσωτερικές διαρρυθµίσεις 

και αλλαγή χρήσης. 

762 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη του ένδικου 

βοηθήµατος της ανακοπής άρθρ.  632 Κπολ∆ (και αίτηση 

αναστολής) κατά της αρίθµ. 2177/2011 ∆ιαταγής 

πληρωµής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (απαίτηση Ελ. 

Μποτζάκης κατά ∆ήµου Γουβών). 

763 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µην ένδικα 

βοηθήµατα.   

  

22. Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «συντήρηση 

σχολικών κτιρίων Λιµένος Χερσονήσου». 

 

764 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Κατακύρωση στον 

Κων/νο ∆ηµόπουλο   

µε ποσοστό µέσης 

έκπτωσης 23,32%. 

23. Καθορισµός τελών διαφήµισης για το έτος 2012. 

 

765 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Κατηγορία Α’= 0,37€ 

εβδοµαδιαίως 

Κατηγορία Β’= i) 

φωτεινές επιγραφές σε 

στέγες & δώµατα 70€ 

ετησίως το τ.µ. 

ii) φωτεινές επιγραφές 

σε άλλους χώρους 25€ 

ετησίως το τ.µ. 

iii) µη φωτεινές 

επιγραφές σε στέγες 

και δώµατα 18 € 

ετησίως  

24. Καθορισµός τέλους νεκροταφείων για το έτος 2012. 

  

766 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µη γίνει καµία 

µεταβολή. 

25. Αναπροσαρµογή – καθορισµός ∆Τ, ∆Φ και ΤΑΠ για το 

έτος 2012. 

 

767 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

26. Καθορισµός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012. 

 

768 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µην γίνει καµία 

αλλαγή. 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


