
Καταγραφή έργων – δράσεων και πρωτοβουλιών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

έτους 2011 

 

 Συνοπτικός Απολογισμός Τμήματος Περιβάλλοντος έτους 2011 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (βεβαιώσεις κατοχής ζώων, πιστοποιητικά 

απόσταξης στεμφύλων, κ.α. για τη ΔΕ Χερσονήσου) 

2. Σύνταξη πρότασης προς τη δημοτική αρχή για την παροχή υπηρεσιών πρωτογενούς τομέα 

προς τους δημότες 

3. Συνεργασία με τις υπηρεσίες άλλων φορέων (Περιφέρεια, ΕΘΙΑΓΕ, Υπουργείο ΑΑΤ) για 

την αντιμετώπιση θεμάτων της περιοχής (δακοκτονία, προσβολές από μαργαρόνια, κ.α.) 

4. Ρύθμιση του τρόπου χρήσης και διάθεσης των Δημοτικών Βοσκοτόπων. Καθορισμός 

επιβολής ετήσιου δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011 (Αποφάσεις Δ.Σ.). Ταξινόμηση και 

χαρτογράφηση των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των 

ΕΑΣ Ηρακλείου, Πεζών και Μιραμβέλλου. 

5. Έναρξη σύνταξης δημοτικού αγροτικού κτηματολογίου 

6. Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα 

 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Αναλυτική καταγραφή προστατευόμενων  περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους  

2. Έναρξη διαδικασίας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Κρήτης και ΥΠΕΚΑ για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων προστασίας και 

ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις του δήμου 

Χερσονήσου 

3. Συνεργασία με Δ/νση Δημ. Υγείας ΠΕ  Ηρακλείου για το πρόγραμμα καταπολέμησης 

κουνουπιών 

4. Εκτέλεση εργασιών προστασίας μνημειακού πλατάνου στο Κράσι (ψεκασμοί & κλάδεμα 

πλατάνου) 

5. Ενέργειες για την εκτέλεση εργασιών προστασίας του υγροτόπου Μαλίων (ολοκλήρωση 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης εργασιών) 

6. Ενέργειες μετά τις επεμβάσεις κατασκευής πίστας motocross στις εκβολές του ποταμού 

Αποσελέμη (αλληλογραφία με αρμόδιες υπηρεσίες, οργάνωση σύσκεψης στο δημαρχείο 

Χερσονήσου) 

7. Υποβολή πρότασης προς τη δημοτική αρχή για ενέργειες αναφορικά με τον περιβάλλοντα 

χώρο του πρώην “Motel Xenia” περιοχής Καρτερού 

8. Ενέργειες για την υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2011 

(συνάντηση με αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κ. Βρέντζου, Απόφαση Δ.Σ., Απόφαση Ο.Ε.) 

9. Ενέργειες για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης στο φαράγγι Ρόζας Τ.Κ. 

Γωνιών (Απόφαση Δ.Σ., Απόφαση Ο.Ε.) 

10. Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας στα Δημοτικά Κτίρια του 

Δήμου Χερσονήσου και στους περιβάλλοντες χώρους. 

 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1. Αναλυτική καταγραφή χώρων πρασίνου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 

2. Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (κλαδεύσεις, αρδεύσεις, φυτοπροστασία, 

χορτοκοπή, κ.α.) 

3. Εκπόνηση μελέτης συντήρησης χλοοταπήτων Δήμου Χερσονήσου και ενέργειες για την 

ανάθεση των εργασιών (Απόφαση Δ.Σ., Απόφαση Ο.Ε. Διενέργεια Διαγωνισμού) 



Συνοπτικός Απολογισμός Τμήματος Τεχνικών Έργων έτους 2011 

 

1. Έκδοση βεβαιώσεων (παλαιότητας, υψομέτρου, δηλώσεων ιδιοκτησίας, κλπ) 

2. Kαταγραφή προβλημάτων στις υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου 

3. Kαταγραφή προβλημάτων σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου. Επίσης 

συντάχθηκε τεχνική έκθεση για την επικινδυνότητα των επιχρισμάτων στις οροφές όλων 

των σχολικών μονάδων. 

4. Kυκλοφοριακές μελέτες για Αβδού και Πάνω Χερσόνησο καθώς και μελέτη 

κυκλοφοριακής σήμανσης του Δήμου 

5. Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για χαρακτηρισμό δρόμου Αϊτάνια –Σκαλάνι ως 

μοναδικού δημοτικού (εγκρίσεις από τα συλλογικά όργανα του Δήμου-κατάθεση φακέλου 

στην Πολεοδομία). Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία (εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας 

του Δήμου) για το χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (από Σγουροκεφάλι)  προς 

Αστρακούς, όπου απαιτείται συνεργασία με το Δ.Αρχανών – Αστερουσίων.  

6. Εκτιμήσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων 

7. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και τεχνικών εκθέσεων αυτοψίας που αφορούν  

           καταπάτηση κοινόχρηστων χώρων για έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής.  

           (καταπατητές : Φραγκιουδάκη Μυτιλήνη, Βασιλεία και Εμμανουήλ στις Κ. Γούβες, 

  Βασιλάκη  Μαρκάκη Ιωάννα στη Σταλίδα 

  Ψυχογιουδάκη Ευαγγελία και Ρέππα Σοφία στη Σταλίδα 

  Χρυσογόνου Εμμανουήλ ξενοδοχείο GOYVES SEA AEΞTE στις Κ.Γούβες 

  Χαριτάκη Εμμανουήλ & Επενδυτική Κρήτης στις Γούρνες 

  Δασκαλάκη Ελένη και Μανδαλενάκη Γεωργία στο Κράσι ) 

8. Καταγραφή της δημοτικής περιουσίας στη Δ.Ενότητα Επισκοπής 

9. Καταγραφή πολεοδομικών εκκρεμοτήτων Δ. Χερσονήσου (ως αναφορά τα σχέδια πόλης 

και το ΓΠΣ). Προεκτίμηση αμοιβής για το ΓΠΣ όλου του Δήμου Χερσονήσου. 

Προεκτίμηση αμοιβής για τα ρέματα του Λ.Χερσονήσου 

10. Κατάθεση φακέλου στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση πολεοδομικής μελέτης Γουρνών με 

Προεδρικό Διάταγμα 

11. Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της κτηματογραφικής μελέτης Γουρνών 

12. Γνωμοδοτήσεις για τοπικές οριοθετήσεις ρεμάτων στην Κόξαρη, στην Κοπράνα Ελιάς, στο 

Κακό Όρος και στην Αμνισό. 

13. Γνωμοδότηση για την Α φάση του ρυθμιστικού Ηρακλείου 

14. Ενημερώσεις –επεξεργασία ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής 

15. Συμμετοχή στα ΚΟΣΕ – συνεργασία με τον ΟΚΧΕ ( η συνεργασία που προβλέπεται είναι 

συνεχής) 

16. Δημιουργία υπόβαθρου αεροφωτογραφιών για την απογραφή και για χρήση του Δήμου 

17. Τοπογραφική αποτύπωση του παραλιακού μετώπου όπου υπάρχουν έργα στον αιγιαλό – 

παραλία και κατάθεση φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία για νομιμοποίηση των έργων 

αυτών 



18. Συλλογή στοιχείων για τα όρια των πρώην κοινοτήτων του Δ. Χερσονήσου (συνεχίζεται 

και το 2012) 

19. Απογραφή τεχνικών έργων – μελετών και προμηθειών σύμφωνα με το σχέδιο 

Καλλλικράτης 

20. Έλεγχος Μ.Π.Ε. των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για έκφραση γνώμης του Δήμου 

προς την Περιφέρεια 

21. Καταχώρηση στη νέα βάση δεδομένων ΟPSNA των νέων και παλαιότερων ανελκυστήρων 

που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και έκδοση των αντίστοιχων 

αδειών λειτουργίας 

22. Έγιναν οι διαδικασίες για τη συμπληρωματική σύμβαση επέκτασης Σταλίδας – εγκρίθηκε 

από το Δ.Σ. –εκκρεμεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ( Αρχική 

σύμβαση 499.261,19€ χωρίς ΦΠΑ- συμπληρωματική 119.622,17€ χωρίς ΦΠΑ) 

23. Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 

24. Συνεργασία με τη Δ/νση Τουριστικών Λιμένων (κ.Σχιστού) για τη Μαρίνα Μαλίων 

25. Σύνταξη μνημονίου για την αντιπλημμυρική προστασία 

26. Παρακολούθηση του ερευνητικού έργου «υδρολογική διερεύνηση των χειμάρρων Μαλίων 

–Σταλίδας και σχεδιασμός αντιμετώπισης των παροχετευτικών τους προβλημάτων». 

Υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης η Α και Β φάση του ερευνητικού έργου, η  οποία 

εξέφρασε αντιρρήσεις επί των παραδοχών του έργου και οι οποίες κοινοποιήθηκαν στον 

Υπεύθυνο του προγράμματος για τις αναγκαίες προσαρμογές. 

27. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή πεζοδρομίων από ιδιώτες στους 

οικισμούς Σταλίδα – Βαθειανός Κάμπος – Κοκκίνη Χάνι. 

28. Συντάχθηκε και επιδόθηκε ειδική πρόσκληση στους μελετητές της μελέτης «μελέτη 

δημιουργίας κλειστών χώρων άθλησης , προπόνησης και έδρασης του βόρειου τμήματος 

του σταδίου κλασικού αθλητισμού Δ.Δ.Μαλίων» προκειμένου να προχωρήσει η έκπτωση 

τους. Η διαδικασία ανεστάλη προσωρινά (εν αναμονή της απόφασης Δ.Σ.) μετά το αίτημα 

των μελετητών για την υποκατάσταση μέλους της μελετητικής ομάδας η οποία δεν 

προχώρησε. Αναμένεται επανεκκίνηση διαδικασίας έκπτωσης. 

29. Συντάχθηκε οδηγός για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να γίνει η 

σύνταξη της μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου αρμοδιότητας Λιμενικού 

Ταμείου 

30. Συντάχθηκε τεχνική έκθεση για το καθεστώς κυκλοφορίας τουριστικών τραίνων και η 

δυνατότητα για μελλοντικές αδειοδοτήσεις. 

31. Έγινε έλεγχος της μελέτης κατασκευή τεχνικού ομβρίων υδάτων στη θέση Μπορδιάς – 

προωθήθηκε για έγκριση η ΜΠΕ στην Περιφέρεια  η οποία την ενέκρινε και μένει η 

παραλαβή της μελέτης από το Δ.Σ. 

  

 

Μελέτες - Έργα – Υπηρεσίες που Υλοποιήθηκαν το 2011 

 

α/α Μελέτη – έργο - Υπηρεσία Σύμβαση (€) Χρηματοδότηση Παρατηρήσεις 

1 Διαμόρφωση κεντρικής οδού 68.510,38  ΣΑΤΑ  



οικισμού Ανάληψης. 

2 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 

Λιμ. Χερσονήσου. 
41.217,26  ΣΑΤΑ  

3 Διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου θέση ¨Ασφενδάμι¨ στην 

Κερά 

22.721,32  ΣΑΤΑ  

4 Διαμόρφωση χώρου δημοτικού 

πηγαδιού οικισμού Ποταμιών 
18.248,91  ΣΑΤΑ  

5 Διαμόρφωση δρόμου σύνδεσης 

οικισμού Καρτερού με οικισμό 

Ελιάς 

351.593,97  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

6 Ανάπλαση οικισμών Αϊτανιών 

– Γαλύφας- Γάλυπε. 
77.197,38  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

7 Διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου παλαιού δημοτικού Δ.Δ. 

Αβδού 

54.435,61  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

8 Διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου παιδικού σταθμού 

Επισκοπής 

25.218,32 ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

9 Ολοκλήρωση δρόμου 

πατητηριών παρεμβάσεις 

σοκακιών Καινούργιου Χωριού. 

77.600  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

10 Ασφαλτόστρωση δρόμου 

σύνδεσης Επισκοπής με 

οικισμό Χοχλακιές και γήπεδο 

ποδοσφαίρου. 

140.889,08  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

11 Αναβάθμιση οικισμού 

Επισκοπής. 

106.027,86  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

12 Ανάπλαση πίσω γειτονιάς 

Σγουροκεφαλίου 
61.397,61  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

13 Κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης και επισκευή 

πεζοδρομίου στην παραλία 

Ανάληψης. 

19.390,16 ΣΑΤΑ  

14 Πλακοστρώσεις δημοτικών 

δρόμων Τ.Δ.Χαρασό 
33.753,07 ΕΣΟΔΑ  

15 Κατασκευή περίφραξης 

παιδικού σταθμού Επισκοπής. 

7.002,43  ΕΣΟΔΑ Εκπονήθηκε μόνο η 

μελέτη το 2011 

16 Βελτίωση χώρων και επισκευή 

κτιρίου Δημαρχείου 
14.454,64 ΕΣΟΔΑ Έγινε η μελέτη 

αλλά λύθηκε η 

σύμβαση το 2012 



17 Επισκευή σχολικών κτιρίων 

Γυμνασίου και Δημοτικού Δ.Κ. 

Λιμ. Χερσονήσου. 

31.170,67 ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

Έγινε η μελέτη το 

2011 

18 Ανακατασκευή φρεατίων στον 

οικισμό Κοκκίνη Χάνι. 
9.700,00 ΕΣΟΔΑ Η μελέτη 

εκπονήθηκε το 

2011 αλλά το έργο 

υλοποιήθηκε το 

2012 

19 Διανοίξεις και 

ασφαλτοστρώσεις 

ρυμοτομούμενων  τμημάτων 

στη Σταλίδα 

55.469,10 ΕΣΟΔΑ  

20 Κατασκευή  κοινοταφίου στο 

Μοχό 

3.535,46 ΕΣΟΔΑ  

21 Ανάπλαση κοινοχρήστων 

χώρων οικισμού Κρασίου 
312.414,62  ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

22 
Προμήθεια ασφαλτομίγματος 

14.991,24 ΕΣΟΔΑ  

23 Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης Τ.Δ. Ελιάς και 

Τ.Δ.Γουβών 

42.000 ΣΑΤΑ  

24 Μελέτη κατασκευής μικρών 

βιολογικών σε οικισμούς της 

ενδοχώρας του Δήμου Γουβών. 

 ΕΣΟΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΟΣΟΥ 

59.036,31€ 

25 Αποτύπωση, κτηματογράφηση 

και σύνταξη πράξης 

εφαρμογής Γουρνών. 

765.000 € 

(ΑΡΧΙΚΗ & 

ΣΥΜΠΛΗΡ

ΩΜΑΤΙΚΗ 

ΘΗΣΕΑΣ, 

ΕΣΟΔΑ, 10% 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ

ΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

ΚΑΙ ΤΟ 2012 

26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

190.000 ΕΣΟΔΑ Εκπονήθηκε η 

μελέτη το 2011 

αλλά η σύμβαση 

υπογράφηκε 9-2-

2012 

 

Πράξεις προς υλοποίηση χρηματοδοτούμενες από ΕΠΠΕΡΑΑ & ΕΣΠΑ 

 

 

1 Αποχέτευση ακαθάρτων 

οικισμού Γουρνών Δήμου 

Χερσονήσου 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Χρηματοδοτείται η 

πράξη με το ποσό των 

6.804.402,69 € .  Η 

πράξη περιλαμβάνει 3 

υποέργα . Το 1
ο
 



υποέργο 

προϋπολογισμού 

196.843 € αφορά τη 

μελέτη του έργου. Το 

β υποέργο 6.478.000 € 

αφορά το έργο ενώ το 

γ υποέργο 129.560€ 

αφορά υπηρεσίες 

τεχνικού συμβούλου. 

Λύθηκε η 

προγραμματική 

σύμβαση με την 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης 31-

3-2011.   Για το έργο 

κατατέθηκαν τα 

τεύχη δημοπράτησης 

στο ΕΠΕΡΡΑ  για 

προέγκριση 

δημοπράτησης και 

συντάχθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για τις 

υπηρεσίες συμβούλου 

τα οποία θα εγκριθούν 

έπειτα από την 

αποστολή της 

σχετικής απόφασης 

περ/κών όρων 

2 Αποχέτευση ακαθάρτων και 

επεξεργασία λυμάτων 

οικισμών Κοκκίνη Χάνι – 

Βαθειανός Κάμπος και 

Καρτερός. 

274.879,80 
(ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ) 

98.277,64 € 

(ΣΥΜΠΛΗΡ

ΩΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Χρηματοδοτείται η 

πράξη με το ποσό των 

10.702.071,80 € .  Η 

πράξη περιλαμβάνει 4 

υποέργα . Το 1
ο
 

υποέργο 

προϋπολογισμού 

247.879,80 € αφορά τη 

μελέτη του έργου. Το 

β υποέργο 7.955.000 € 

αφορά το έργο 

αποχέτευσης 

ακαθάρτων οικισμών 

Καρτερού-Κ.Χάνι-

Βαθειανό Κάμπο, το γ 

υποέργο 2.292.500€ 

αφορά  την 

εγκατάσταση 

επεξεργασίας 

λυμάτων οικισμών 

Καρτερού -Κ.Χάνι-

Βαθειανού Κάμπου 

και το δ υποέργο 



206.692€ αφορά  

υπηρεσίες τεχνικού 

συμβούλου. Λύθηκε η 

προγραμματική 

σύμβαση με την 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης 31-

3-2011.   Για το 2
ο
 και 

3
ο
 υποέργο 

κατατέθηκαν τα 

τεύχη δημοπράτησης 

στο ΕΠΕΡΡΑ  για 

προέγκριση 

δημοπράτησης  

και θα εγκριθούν 

έπειτα από την 

αποστολή της 

σχετικής απόφασης 

περ/κών όρων 

3 Συλλογή μεταφορά 

επεξεργασία και διάθεση 

λυμάτων εντός των ορίων του 

παλαιού Δ.Γουβών 

13.503.078,41 ΕΣΠΑ Οι συνεδριάσεις της 

επιτροπής διαγωνισμού 

συνεχίστηκαν το 2011 

και λύθηκε η σύμβαση 

με την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση το 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνοπτικός Απολογισμός Τμήματος Η/Μ εξοπλισμού έτους 2011 

 

Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού που διεκπεραιώθηκαν εντός έτους 2011 

 

1. Επέκταση – Συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Αγριανών ΔΔ.Χερσονήσου 

- Εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 194/2010 απόφαση ΔΣ πρώην Δήμου Χερσονήσου 

- Ψηφίστηκε η πίστωση σύμφωνα με την υπ΄αρ. 336/2010 απόφαση ΔΕ πρώην Δήμου 

Χερσονήσου 

- Ψηφίστηκε ξανά η πίστωση ποσού 3.300,33 ευρώ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 309/2011  

απόφαση ΟΕ Δήμου Χερσονήσου 

- Το έργο περατώθηκε στις 5-12-2011 και έγινε απόδοση λογ/σμού σύμφωνα με την υπ 

αρ. 794/2011 απόφαση ΟΕ. 

 

2. Τοποθέτηση 2 μονοφασικών παροχών και 43 φωτιστικών σωμάτων εντός του 

βιοτεχνικού πάρκου ΒΙΟΠΑΝ ΑΕ στην Ανώπολη  

- Εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 218/2011  απόφαση ΔΣ πρώην Δήμου Χερσονήσου 

- Ψηφίστηκε η πίστωση ποσού 581,42  ευρώ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 479/2011  απόφαση 

ΟΕ Δήμου Χερσονήσου 

- Το έργο περατώθηκε στις 30-09-2011 και έγινε απόδοση λογ/σμού σύμφωνα με την 

793/2011 απόφαση ΟΕ. 

-  

3. Καθημερινή διεκπεραίωση αιτήσεων Δημοτών και αποστολή τους στην ΔΕΗ για 

σύνταξη μελετών . 

 

4. Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής Ηλ. Ενέργειας στους παραδοσιακούς 

οικισμούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού & Χερσονήσου ποσού 319.908,00 ευρώ 

χωρίς το ΦΠΑ. 

- Έγινε προσπάθεια για ένταξη του παραπάνω έργου σε πρόγραμμα 

 

5.  Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής Ηλ. Ενέργειας στην οδό Δημοκρατίας 

του Λ.Χερσονήσου ποσού 67.486,20 ευρώ ( συμμετοχή Δήμου 50%)  

- Η διαδικασία δεν προχώρησε λόγω εμπλοκής της ΔΕΗ με την αρχαιολογία. 

 

Μελέτες προμηθειών έτους 2011 

 

1. Προμήθεια Εξοπλισμού Υποδομών Υγείας Δήμου Χερσονήσου  ποσού 208.637,00 ευρώ 

- Η μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

2. Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για τα σχολικά κτίρια του Δήμου ποσού 

98.000,00 ευρώ. 

- Η μελέτη έχει εγκριθεί από το ΔΣ Δήμου Χερσονήσου 

 

3. Προμήθεια Εξοπλισμού Τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Χερσονήσου ποσού 

29.564,14 ευρώ 

 



- Η μελέτη συντάχθηκε , εντάχθηκε  στο ΕΣΠΑ 2007-2013 , εγκρίθηκε από το ΔΣ 

Δήμου Χερσονήσου 

 

4. Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2011-2012 ποσού 676.392,00 ευρώ 

- Έγιναν δύο άγονοι διαγωνισμοί και προσπάθεια για απευθείας ανάθεση αλλά τελικά την 

ευθύνη ανέλαβε η Περιφέρεια Κρήτης εκτός από κάποια δρομολόγια που μετά από 

παράταση απόφασης της πρώην Νομαρχίας Ηρακλείου διενεργούνται με Δημοτικά μέσα. 

 

5. Διάφορες μελέτες προμηθειών που αφορούν την λειτουργία του Δήμου και των 

Δημοτικών Ενοτήτων (πχ. Γραφική ύλη, λαμπτήρες φωτισμού, υδραυλικά εξαρτήματα κλπ. 

)  

 

Διαγωνισμοί Προμηθειών έτους 2011 

 

1. Προμήθεια Λαμπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισμού  ποσού 40.000,00 ευρώ 

(εκτελέστηκε ) 

2. Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ποσού 

352.851,00ευρώ (2 διαγωνισμοί, εκτελείται με απευθείας ανάθεση) 

3. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2011 ποσού 52.900,00 ευρώ (εκτελέστηκε) 

4. Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων έτους 2011 ποσού 45.000,00 ευρώ (εκτελέστηκε) 

5. Προμήθεια ειδών ένδυσης –υπόδησης Δημοτικής Αστυνομίας ποσού 45.000,00 ευρώ 

(εκτελέστηκε) 

6. Προμήθεια ενός υβριδικού αυτοκινήτου ποσού 18.000,00 ευρώ (εκτελέστηκε)  

 

Γραφείο κίνησης 

 

1. Καθημερινή παρακολούθηση κίνησης οχημάτων , μηχανημάτων, εργατοτεχνικού 

προσωπικού. 

 

 

 

 

 

 

 


