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ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(Μήνας) 

ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΠΗΓΗ/ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΥΧΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2012 

1 Επισκευή σχολικών κτιρίων 
Γυμνασίου και Δημοτικού Δ. 
Κ. Λιμ. Χερσονήσου 

2 30.456,30 ΣΑΤΑ σχολικών 

κτιρίων 

- Ολοκληρώθηκε τον 

Αύγουστο 

2 Επικαιροποίηση της με αρ. 
16/2012 μελέτης για  την 
εκτέλεση του έργου 
«Ανακαίνιση και επισκευή 
διαμερίσματος ιδιοκτησίας 
του Δήμου που βρίσκεται 
στην πλατεία 
Δασκαλογιάννη Ηρακλείου» 

 44.000 ΕΣΟΔΑ   

3 Μελέτη «ανάπλαση 
κεντρικής πλατείας 
Σγουροκεφαλίου 
Δ.Ε.Επισκοπής» 

 145.000 Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

  

4 Μελέτη «Διαμόρφωση 
χώρου Δημοτικού ακινήτου 
στον οικισμό Πισκοπιανό» 

 712.005,00 Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

  

5 Μελέτη «Ολοκλήρωση 
αναβάθμισης οικισμού 
Επισκοπής Δ.Ε.Επισκοπής» 

 145.000 Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 

(ΟΣΑΠΥ) 

  

6 Μελέτη «Αναβάθμιση 
πολιτιστικού κέντρου 
Βοριτσίου Δ.Ε.Γουβών» 
 

 92.800 Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 
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7 Μελέτη «Αναμόρφωση 
πλατείας πλατάνου στο 
Κράσι & ολοκλήρωση 
ανάπλασης κοινόχρηστων 
χώρων Κρασίου» 

 167.000 Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

  

8 Μελέτη «Αναβάθμιση 
κέντρου πολλαπλών 
χρήσεων Κρασίου» 

 100.000 Ε.Π.Κρήτης & 

Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

 Απαιτείται 
εξαρχής 
αναμόρφωση της 
μελέτης για 
ουσιαστικότερη 
αναβάθμιση του 
κτιρίου 
προκειμένου να 
είναι δυνατή η εκ 
νέου υποβολή 
της. 

9 Μελέτη «Εγκατάστασης 
πράσινου δώματος στο 
Δημοτικό Κατάστημα Λ. 
Χερσονήσου»(Σύνταξη 

μελέτης- διαδικασία ένταξης- 
αναμονή αξιολόγησης) 

 118.000 Ταμείο Συνοχής   

10 Μελέτη «Εγκατάσταση 
πράσινου δώματος στο 
Γυμνάσιο και Λύκειο Λ. 
Χερσονήσου»(Σύνταξη 

μελέτης- διαδικασία ένταξης- 

αναμονή αξιολόγησης) 

 155.000 Ταμείο Συνοχής  

11 Μελέτη «Διαμόρφωση 
πεζοδρομίων στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου στον 
οικισμό των Μαλίων» 

 1.390.000 ΕΣΠΑ   

12 Μελέτη «Υπογειοποίηση 
δικτύου ΔΕΗ για το έργο 
"Διαμόρφωση πεζοδρομίων 

 299.802,19 ΕΣΠΑ   
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στην οδό Ελευθερίου 
Βενιζέλου στον οικισμό των 
Μαλίων"   

13 Μελέτη «Προμήθεια κάδων 
μικροαπορριμμάτων για το 
έργο "Διαμόρφωση 
πεζοδρομίων στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου στον 
οικισμό των Μαλίων" 

 9.151,20 ΕΣΠΑ  - 

14 Έκδοση άδειας κατεδάφισης 
διώροφου κτίσματος 
προϋφιστάμενου του 1955 
στις Γούβες – εκτέλεση της 
κατεδάφισης 

     

15 Προμήθεια πληροφοριακών 
πινακίδων 

 15.000,00 ποσό 
σύμβασης 

Έσοδα  100% 

16 Μελέτη κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στον οικισμό 
Ανάληψης . 
(σύνταξη μελέτης-θετικές 
γνωμοδοτήσεις αρμόδιων 
Υπηρεσιών-έκδοση 
απόφασης Δ.Σ.) 

     

17  «Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών έτους 2012» (σύνταξη 
μελέτης –υπογραφή 
σύμβασης) 

10 μήνες 49.094,40 ποσό 

σύμβασης 

Έσοδα   

18 Σύνταξη μελέτης 
«Προμήθεια φωτιστικών Led 
αστικού-οδικού φωτισμού» 
(διαδικασία ένταξης- 
εντάχθηκε) 

 673.001,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  0% 

19 Διαδικασίες για τον 
χαρακτηρισμό δημοτικών 

Έχουν αποσταλεί προς έγκριση στην Περιφέρεια  
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δρόμων Αϊτανίων-
Σκαλανίου και Σκόπελων-
Καιν.Χωριού  

20 Μελέτη πεζοδρόμησης οδών 
εντός του οικισμού 
Επισκοπής 

Έγκριση από Δ.Σ. 

21 «Διαμόρφωση κεντρικής 
οδού οικισμού Ανάληψης» 
(επίβλεψη εργασιών) 

4+1 μήνες 

από τις 
15/10/2011  

68.510,38 ποσό 

σύμβασης(20/05/1
1)  

 ΣΑΤΑ 100% 

22 «Διαμόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου παιδικού σταθμού 
Επισκοπής» 

3 25.218,32 ποσό 

σύμβασης 

 Πράσινη ανάπτυξη 100% 

23 «Κατασκευή περίφραξης 
παιδικού σταθμού 
Επισκοπής» 

2 7.002,43 ποσό 
σύμβασης 

 Έσοδα 100% 
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ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 

 
79 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

15 ανακλήσεις άδειών ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω παύσης λειτουργίας τους 

 

4 άδειες λειτουργίας μουσικής 

 

1 άδεια (ανανέωση) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

 

210 εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα του Δήμου  

 

161 θεωρήσεις βιβλίων καπνίσματος κατ/των υγ/κού ενδ/ντος 

 

70 έγγραφα αυτεπάγγελτης αναζήτησης Δημοτικής Ενημερότητας, που αφορούν σύνολο 120 πολιτών 

 

27 έγγραφα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικών μητρώων, που αφορούν το σύνολο 42 ατόμων 

 

10 αποφάσεις για άδειες εκμίσθωσης, μεταβίβασεις περιπτέρων  

 

22 αυτοψίες  της Επιτροπής Καταστημάτων που αφορούν 69 καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος – επιχειρήσεις 

 

45 έγγραφα εσωτερικής επικοινωνίας (Αντιδήμαρχο και Νομική Υπηρεσία) 

 

415  εξερχόμενα έγγραφα προς διάφορες υπηρεσίες  

 

23 εκθέσεις απόψεων – αντιρρήσεων λόγω προσφυγών προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου και Περιφέρεια 

 

188 αποφάσεις Αντιδημάρχου κ. Φιλιππάκη Κων/νου, που αφορούν διοικητικές ποινές καταστημάτων (οριστικές  και προσωρινές σφραγίσεις),   

ανακλήσεις αποφάσεων , αποσφραγίσεις καταστημάτων, επανασφράγιση, τροποποίηση αποφάσεων  
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ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α εξαμήνου 2013 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(Μήνας) ΑΠΟ 
ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΠΗΓΗ/ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΥΧΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2013 

1 Ανακαίνιση και επισκευή 
διαμερίσματος ιδιοκτησίας 
του Δήμου που βρίσκεται 
στην πλατεία 
Δασκαλογιάννη Ηρακλείου 
(προς υπογραφή σύμβασης) 

4 41.800  ΕΣΟΔΑ  100% 

2 Ανάπλαση κεντρικής 
πλατείας Σγουροκεφαλίου 
Δ.Ε.Επισκοπής 
(ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ) 

8 85.550,04 ποσό 
σύμβασης 

Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 

(ΟΣΑΠΥ) 

 70% 

3 Διαμόρφωση χώρου 
Δημοτικού ακινήτου στον 
οικισμό Πισκοπιανό 
(ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ) 

8 371.536,47 ποσό 
σύμβασης 

Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

 70% 

4 Ολοκλήρωση αναβάθμισης 
οικισμού Επισκοπής 
Δ.Ε.Επισκοπής 
(ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ) 

4 77.620,69 ποσό 

σύμβασης 

Ε.Π.Κρήτης & 

Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

 100% 

5 Αναβάθμιση πολιτιστικού 
κέντρου Βοριτσίου 
Δ.Ε.Γουβών (ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ) 
 

6 57.896,96 ποσό 
σύμβασης 

Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

 100% 

6 Αναμόρφωση πλατείας 
πλατάνου στο Κράσι & 

7 167.000 Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 

 20% 
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ολοκλήρωση ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων 
Κρασίου (προς 
δημοπράτηση 10/09/2013) 

(ΟΣΑΠΥ) 

7 Προμήθεια θεματικών 
πινακίδων 
προσανατολισμού και 
άλλων πληροφοριακών 
πινακίδων σήμανσης. Είναι 
υποέργο της πράξης  
"Δημιουργία δικτύου 
πληροφοριακής σήμανσης 
στην ενδοχώρα του Δήμου 
Χερσονήσου. (προς 
δημοπράτηση) 

2 54.292,00 Ε.Π.Κρήτης & 

Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

 70% 

8 Διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου στο κτίριο 
Πολιτιστικού Συλλόγου στον 
οικισμό Ελιάς (προς 
δημοπράτηση) 

4 125.000 Ε.Π.Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

 10% 

9 Προμήθεια εφαρμογών 
Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών (GIS) και 
ανάπτυξης γεωχωρικής 
βάσης δεδομένων και 
προμήθεια Σημείων 
Ενημέρωσης Κοινού 
(Infokiosks) (προς 
δημοπράτηση) 

 120.699,90 Ε.Π.Κρήτης & 

Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 
(ΟΣΑΠΥ) 

 0% 

11 Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 
για το έργο "Διαμόρφωση 
πεζοδρομίων στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου στον 
οικισμό των Μαλίων"  (προς 

2 299.802,19 ΕΣΠΑ  100% 
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υπογραφή σύμβασης) 
12 Διαμόρφωση πεζοδρομίων 

στην οδό Ελευθερίου 
Βενιζέλου στον οικισμό των 
Μαλίων (προς 
δημοπράτηση) 

12 1.390.000 ΕΣΠΑ  15% 

13 Προμήθεια κάδων 
μικροαπορριμμάτων για το 
έργο "Διαμόρφωση 
πεζοδρομίων στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου στον 
οικισμό των Μαλίων"  

 9.151,20 ΕΣΠΑ  0% 

14 Ανέγερση  κτιρίου 
δημοτικού παιδικού 
σταθμού στον οικισμό 
Μαλίων του Δήμου 
Χερσονήσου (Σύνταξη 

μελέτης – διαδικασία ένταξης –
δημοπράτηση 27/08/2013- 

αναμένεται κατακύρωση 
αποτελέσματος πρακτικού) 

18 1.650.000 ΕΣΠΑ  15% 
 

15 Εξοπλισμός  κτιρίου 
δημοτικού παιδικού 
σταθμού στον οικισμό 
Μαλίων του Δήμου 
Χερσονήσου (Σύνταξη 

μελέτης- διαδικασία ένταξης- 
έχει ενταχθεί) 

 48.960,15 ΕΣΠΑ  0% 

 

16 Ανάδειξη περιβάλλοντα 
χώρου Ι. Μ. Παναγίας 
Γκουβερνιώτισσας και 
μονοπατιού που οδηγεί σε 
αυτόν (Σύνταξη μελέτης – 

διαδικασία ένταξης .Έχει 
προενταχθεί) 

6 250.000 LEADER  0% 
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17 Αποκατάσταση – ανάδειξη 

υφιστάμενου μονοπατιού 
στο Καλό χωριό Δ.Ε.Γουβών 
(Σύνταξη μελέτης – διαδικασία 

ένταξης Μη υπαγώγιμο) 

4 70.000 LEADER  ------------- 

18 Ίδρυση κέντρου τουριστικής 
πληροφόρησης & προβολής 
Δήμου (Σύνταξη μελέτης – 

διαδικασία ένταξης Έχει 

προενταχθεί) 

3 16.500 (υποέργο) LEADER  0% 

19  «Προμήθεια οργάνων και 
λοιπού εξοπλισμού παιδικής 
χαράς Λιμ. Χερσονήσου» 
(Σύνταξη μελέτης – διαδικασία 

ένταξης- αναμονή) 

(θα οριστεί 
στην 
σύμβαση) 

73.367,04 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  ------------- 

20 «Προμήθεια αστικού 
εξοπλισμού» (Σύνταξη 

μελέτης – διαδικασία ένταξης- 

αναμονή) 

(θα οριστεί 
στην 
σύμβαση) 

73.775,40 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  -------------- 

21 Βιοκλιματικές παρεμβάσεις 
στο κτίριο του πολιτιστικού 
κέντρου Δ.Χερσονήσου 
(Σύνταξη μελέτης – διαδικασία 

ένταξης- αναμονή) 

(θα οριστεί 
στην 
σύμβαση) 

35.325,60 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  ---------------- 

22 Προμήθεια συστημάτων 
φωτισμού με φωτοβολταϊκά 
πάνελ (Σύνταξη μελέτης – 

διαδικασία ένταξης- αναμονή) 
(Σύνταξη μελέτης – διαδικασία 

ένταξης- αναμονή) 

(θα οριστεί 
στην 
σύμβαση) 

73.800,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  ----------------- 

23 Εξοπλισμός πρόσβασης 
ΑΜΕΑ στις περιαστικές 
ακτές του Δ. Χερσονήσου. 
(Σύνταξη μελέτης – διαδικασία 

ένταξης- αναμονή) 

(θα οριστεί 
στην 

σύμβαση) 

71.955,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  ------------------- 
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24 Απόκτηση και διαμόρφωση 
ελεύθερων κοινόχρηστων 
χώρων και διατηρητέων 
κτιρίων στις πόλεις 2013. 
(Σύνταξη μελέτης – διαδικασία 

ένταξης- αναμονή) 

(θα οριστεί 
στην 
σύμβαση) 

212.059,97 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  -------------------- 

25 Αποτύπωση, 
Κτηματογράφηση και 
σύνταξη Πράξης Εφαρμογής 
Γουρνών 
 
Έγκριση μελέτης με 

Προεδρικό Διάταγμα. Έχουν 

γίνει όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες (ανάρτηση, 

βεβαίωση Αντιδημάρχου 

περί μη υποβολής 

ενστάσεων, κλπ) και έχει 

σταλεί στο ΥΠΕΚΑ. 

Πράξη εφαρμογής. Έγινε η 

Α΄ ανάρτηση της πράξης και 

οι ενστάσεις στάλθηκαν στο 

μελετητή για επεξεργασία. 

(Σύνταξη μελέτης – διαδικασία 

ένταξης- αναμονή) 

(θα οριστεί 
στην 
σύμβαση) 

432.697,50 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  --------------------- 

26  «Προμήθεια φωτιστικών 
Led αστικού-οδικού 
φωτισμού» (διαδικασία 

1 ½ 335.745,72 ποσό 
σύμβασης 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  100% 
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ένταξης- εντάχθηκε) 
27 Αντικατάσταση επίστρωσης 

κεντρικής πλατείας 
Επισκοπής.  
(Σύνταξη μελέτης) 

3 34.000,00 Έσοδα  0% 

28 Αποπεράτωση κτιρίου 202 
στην πρώην Αμερικάνικη 
Βάση Γουρνών.  
(Σύνταξη μελέτης-αναζήτηση 

χρηματοδότησης) 

 555.000,00 Αναζητείται 
χρηματοδότηση 

 ------------------- 

29 Προμήθεια 
ασφαλτομίγματος. 
(Σύνταξη μελέτης- η περαιτέρω 

διαδικασία εκτελείται από το 
τμήμα προμηθειών) 

 4.990,00 Έσοδα  --------------------- 

30 Δημιουργία σύγχρονων 
υποβάθρων αναφοράς για 
το σύνολο του Δήμου. 
(Σύνταξη μελέτης –αναμονή 

διαγωνισμού) 

6 73.800,00   0% 

31 Μελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας για το 
σχέδιο πόλης Βαθειανού 
Κάμπου - Κοκκίνη Χάνι. 
(Σύνταξη μελέτης-διεξαγωγή 
διαγωνισμού-αναμονή 
υπογραφή σύμβασης) 

3 9.143,58 ποσό 
σύμβασης 

ΣΑΤΑ  100% 

32 Μελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας για το 
σχέδιο πόλης Κάτω Γουβών, 
 (Σύνταξη μελέτης-
διεξαγωγή διαγωνισμού-
αναμονή υπογραφή 
σύμβασης ) 

3 9.985,14 ποσό 
σύμβασης 

ΣΑΤΑ  100% 
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33 ΓΠΣ Δήμου Χερσονήσου 
(σύνταξη φακέλου και 
συγγραφής υποχρεώσεων-
αναμονή διαγωνισμού) 

35 600.338,22  100.000,00 ΣΑΤΑ 
υπόλοιπο από Έσοδα 

 0% 

34 Μελέτη κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στον οικισμό 
Μαλίων . 
(σύνταξη μελέτης-θετική 
γνωμοδότηση της Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας-αναμονή 
γνωμοδότησης Αστυνομίας) 

     

35 Υλοποίηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων για την συντήρηση και επισκευή των: πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων, ανελκυστήρων 
των κτιρίων του Δήμου, κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων, συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων, αεραγωγών 
δημοτικών κτιρίων, καυστήρων δημοτικών κτιρίων, συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας δημοτικών κτιρίων, μηχανημάτων/ 
ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου, λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων, υποσταθμού ΔΕΗ πρώην Δημαρχείου Χερσονήσου κλπ 

36 Μελέτη «Για τη Δημιουργία 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
στα Μάλια» 
(συνεχιζόμενο-προς 
ολοκλήρωση) 

Έως το 
τέλος του 
2013 

173.621,48 χωρίς 
ΦΠΑ ποσό 
σύμβασης 
Πιστοποιημένο 
104.172,89€ 
 

Έσοδα  100% 

37 Ερευνητικό έργο 
«Υδρολογική διερεύνηση 
των χειμάρρων Μαλίων – 
Σταλίδας και σχεδιασμός 
αντιμετώπισης των 
παροχετευτικών τους 
προβλημάτων»  

2 μήνες για 
την 
ολοκλήρωσ
η της Γ’ 
φάσης 
(χρόνος 
έναρξης η 
εντολή του 
Δήμου που 
εκκρεμεί) 

Υπόλοιπο προς 
πιστοποίηση 
76.694,00€ 
Πιστοποιημένο 
ποσό 142.017,00 € 
 

Έσοδα  --------- 

38 Παρακολούθηση της 
εργολαβίας «Συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού 
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δικτύου του Δήμου 
Χερσονήσου» που εκτέλεσε η 
Περιφέρεια Κρήτης για 
λογαριασμό του Δήμου  

39  «Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών έτους 2012» 
(παρακολούθηση εκτέλεσης 
σύμβασης-ολοκληρώθηκε) 

 49.094,40 ποσό 

σύμβασης 

Έσοδα  100% 

40 Παρακολούθηση της μελέτης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων "Αγωγού 
Ομβρίων Μπορδιάς Δήμου 
Γουβών" 
(ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
έγκρισης ΜΠΕ –παραλαβή 
από Δ.Σ.-διαβίβαση στην 
δευαχ) 

     

41 Διαμόρφωση εισηγήσεων για 
την χορήγηση άδειας 
ζωήλατων οχημάτων στα 
όρια του Δήμου. 

     

42 Εισήγηση στην Επιτροπή 
Ποιότητας για τον 
καθορισμό χώρων 
στάθμευσης (πιάτσες – ταξί) 
αγοραίων επιβατικών 
αυτοκινήτων και έκδοση 
σχετικής απόφασης από την 
Επιτροπή Ποιότητας και το 
Δ.Σ., μετά από σχετική 
διαβούλευση με τις 
Δημοτικές Κοινότητες και 
τους εκπροσώπους των 
ΤΑΧΙ. (σε εξέλιξη) 
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43 Έναρξη διαδικασίας αγοράς 

γης στο Σφεντύλι 

 

     

44 Όριο Δήμου Χερσονήσου – 

Δήμου Ηρακλείου 

(Καρτερός) 

 

Έχει συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση για τον προσδιορισμό των ορίων του 

δρόμου και των καταπατημένων τμημάτων. Έχουν σταλεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ηρακλείου (πολεοδομία, δ/νση τεχνικών υπηρεσιών).  

Στις 16.07.2013 συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής κατά 

του κ.Κεφαλουδάκη για την πόρτα που τοποθέτησε. Ο Δήμος μας παρενέβει έπειτα από αίτημα των 

κατοίκων. 

 
45 Πράξη αναλογισμού λόγω 

ρυμοτομίας επί της οδού 
Καστρίου στο Λιμένα 
Χερσονήσου 
(Ο μελετητής κατάθεσε 
εμπρόθεσμα τους πίνακες 
και τα διαγράμματα, 
διαβιβάστηκαν στην 
πολεοδομία προκειμένου να 
συνταχθεί η πράξη) 

7 6.487,06 ποσό 
σύμβασης 

Έσοδα  100% 

46 Γεωλογικά ΣΧΟΟΑΠ 

Επισκοπής (έχει παραδοθεί η 

Α’ φάση- αναμονή έγκριση 

από την Αποκεντρωμένη) 

 

1+1 μήνας/ 
φάση 

18.811,15 ποσό 
σύμβασης 

10.000 από ΣΑΤΑ 
υπόλοιπο από 
έσοδα 

 100% 

47 Παραχωρήσεις παραλιών Έχουν συνταχθεί τα τοπογραφικά διαγράμματα σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ 

48 Παραλαβές έργων  Δήμου Χερσονήσου και άλλων δήμων του νομού (ως πρόεδροι επιτροπών παραλαβής) 



 15 

49 Καταχώρηση στην νέα βάση δεδομένων OPSNA των νέων και παλαιότερων ανελκυστήρων που λειτουργούν εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου και έκδοση των αντίστοιχων αδειών λειτουργίας τους. Καταχώρηση μεταβολών συντήρησης των ανελκυστήρων. 
50 Προτάσεις για το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο Ηρακλείου και  για 
το Π.Π.Χ.Σ. Α.Α. 

     

51 Διενέργεια αυτοψιών, καταγραφή προβλημάτων, απαντήσεις αιτημάτων δημοτών, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, κ.λπ. 

52 Διαδικασία για την Έγκριση κτιριολογικού προγράμματος για το «Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο και ολοήμερο Νηπιαγωγείο στην 

περιοχή Κοκκίνη Χάνι» από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
53 Αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για εκπόνηση και έγκριση Κτιριολογικού 

Προγράμματος για το Mουσικό Σχολείο Ηρακλειου που βρίσκεται στις Γούρνες της Δ.Ε. Γουβών 
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ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Απολογισμός από 1/1/2013 έως 31/7/2013 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ: 

 88 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 1 άδειες λειτουργίας μουσικής 

 1 άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και 1 άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 

 1 άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος 

 1 άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου  

 7 άδειες παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών 

 

3 ανακλήσεις άδειών ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω παύσης λειτουργίας τους 

 

242 εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα του Δήμου  

 

54 έγγραφα αυτεπάγγελτης αναζήτησης Δημοτικής Ενημερότητας, που αφορούν σύνολο 118 πολιτών 

 

11 έγγραφα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικών μητρώων 

 

35 έγγραφα εσωτερικής επικοινωνίας (Αντιδήμαρχο και Νομική Υπηρεσία) 

 

13 εκθέσεις απόψεων – αντιρρήσεων λόγω προσφυγών προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου και Περιφέρεια 

 

39 έγγραφα για επανασφράγιση καταστημάτων υγ/κού ενδ/ντος  λόγω παραβίασης σφράγισης και 3 για επιχείρηση μοτοποδηλάτων 

 

4 σφραγίσεις καταστημάτων κατόπιν αποφάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου  

 

 93 έγγραφα κλήσεων για έκθεση απόψεων - αντιρρήσεων αντιρρήσεις, λόγω λειτουργίας καταστημάτων χωρίς άδεια, προσωρινή σφράγιση,  

τρ/ση άδειας λειτουργίας και για  καταστήματα μοτοποδηλάτων χωρίς άδεια 

 

122 αποφάσεις Αντιδημάρχου κ. Κατσαμποξάκη Σπυρίδων που αφορούν διοικητικές ποινές καταστημάτων ( οριστικές και προσωρινές 

σφραγίσεις) και  ανακλήσεις αποφάσεων   

 

283  εξερχόμενα έγγραφα προς διάφορες υπηρεσίες  
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
(Μήνας) 

ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΠΗΓΗ/ΠΗΓΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

      

      

      

      

      

      

 
****** Εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος 2014 


