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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 26-2-2014 

 

 

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (25-2-2014) 

 
Α/Α 

ΘΕΜΑ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές ελεγκτών δόµησης 69 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

Κατεπείγον λόγω 

προθεσµίας. 

2 

Περί εξέτασης της αριθµ. Πρωτ. 4468/21-2-2014 

ένστασης της κοινοπραξίας «Γιαγά Μαρίας του Γεωργ. 

Χαρωνίτη Ελευθέριου του Μιχαήλ» κατά της αριθµ. 

68/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

70 

Εγκρίνεται 

οµόφωνα. ∆εκτή η 

ένσταση. 

Ανακαλούµε την 

68/2014 απόφαση 

της Ο.Ε. 

Επαναφέρουµε σε 

ισχύ την 367/2013 

απόφαση της Ο.Ε. 

Κατακύρωση στην 

κοινοπραξία Γιαγά – 

Χαρωνίτη. 

Πρόσκληση για 

προσκόµιση 

εγγυητικής 

επιστολής για 

υπογραφή 

Σύµβασης. 

3 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού 

δόσεων Ταµειακής ∆ιευκόλυνσης τµηµατικής 

καταβολής Ν. 2648/98 της ΦΑΣΟΥΛΑΣ Β. & Ι. Ο.Ε. 

µε ΑΦΜ 084147120 

71 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων Ταµειακής ∆ιευκόλυνσης τµηµατικής 

καταβολής Ν. 2648/98 της Μουδατσάκη Μαρίας µε 

ΑΦΜ: 018155976 

72 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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5 

Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου 

«Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας 

Επισκοπής» 

73 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την εκτέλεση 

της προµήθειας θεµατικών πινακίδων 

προσανατολισµού και άλλων πληροφοριακών 

πινακίδων σήµανσης. 

74 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Κατακύρωση στην 

ΚΑΝΑΚΗΣ 

επιγραφές.` 

2 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για τη δηµοπρασία 

µίσθωσης δηµοτικού ακινήτου, (ακινήτου Νο.1) που 

βρίσκεται στη θέση «Κορυφή Έδερης» της ∆. Ε. 

Γουβών 

75 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

∆ιαπιστώνεται το 

άγονο. 

Επαναδηµοπράτηση 

3 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για τη δηµοπρασία 

µίσθωσης δηµοτικού ακινήτου, (ακινήτου Νο.2) που 

βρίσκεται στη θέση «Κορυφή Έδερης» της ∆. Ε. 

Γουβών, του ∆ήµου Χερσονήσου 

76 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

∆ιαπιστώνεται το 

άγονο. 

Επαναδηµοπράτηση 

4 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την 

επαναληπτική δηµοπρασία µίσθωσης δηµοτικού 

ακινήτου εµβαδού 7.048,88 τµ, που βρίσκεται µπροστά 

από το ξενοδοχείο «ΡΙΝΕΛΑ» στον οικισµό Κοκκίνη 

Χάνι, της ∆. Κ. Ανώπολης, του ∆ήµου Χερσονήσου 

77 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

∆ιαπιστώνεται το 

άγονο. Μετά από 

δύο άγονες 

παραποµπή στο ∆.Σ. 

5 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2014 του δήµου 

Χερσονήσου. 

78 
Εγκρίνεται οµόφωνα 

η σύνταξη των όρων 

6 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

εξοπλισµού (οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού 

εξοπλισµού) για το έργο «∆ιαµόρφωση χώρου 

δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό ∆. Ε. 

Χερσονήσου» 

79 
Εγκρίνεται οµόφωνα 

η σύνταξη των όρων 

7 Σύνταξη όρων για τη «συντήρηση και επισκευή 

οχηµάτων/ µηχανηµάτων/ δίκυκλων έτους 2014» 
80 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η σύνταξη των όρων 

8 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου «ίδρυση 

κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής 

∆ήµου Χερσονήσου» 

81 
Εγκρίνεται οµόφωνα 

η σύνταξη των όρων 

9 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου «ανάδειξη 

περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής  Παναγίας 

Γκουβερνιώτισσας και µονοπατιού που οδηγεί σε 

αυτόν» 

82 
Εγκρίνεται οµόφωνα 

η σύνταξη των όρων 

10 Σύνταξη όρων για την εκπόνηση της µελέτης 

«οριοθέτηση και διευθέτηση ρεµάτων Σταλίδας» 
83 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η σύνταξη των όρων 

11 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση των εργασιών 

«δράσεις προβολής και branding της ενδοχώρας ∆ήµου 

Χερ/σου» ύψους 100.983,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ – Υποέργο της 

πράξης Προώθηση των τουριστικών πόρων της 

84 
Εγκρίνεται οµόφωνα 

η σύνταξη των όρων 
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περιοχής της Ενδοχώρας του ∆ήµου Χερ/σου µέσω 

ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού – 

Ολοκληρωµένο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερ/σου µε 

MIS446690. 

12 Ψήφιση πίστωσης ποσού 244,24 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8261.0001 για επιστροφή αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων ποσών. 

85 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

13 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής 

καταβολής Ν. 2648/98 της ΑΝΙΣΣΑ Α.Ε. µε ΑΦΜ 

094209194 

86 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

14 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής 

καταβολής Ν. 2648/98 του κ. Ρουσάκη Γεωργίου µε 

ΑΦΜ 069686290 

87 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

15 Ψήφιση πίστωσης ποσού 96.944,04 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7425.0005 για την υλοποίηση του προγράµµατος 

βελτίωση ενεργ. Αποδ. Κύκλου νερού µέσω καινοτ. 

Πρακτικών στη διαχείριση όµβριων υδάτων σε έξυπνες 

Μεσογειακές πόλεις. E2STORMED 

88 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

16 Ψήφιση πίστωσης ποσού 85.550,04 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7322.0002 για την πληρωµή του έργου «ανάπλαση 

κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου ∆.Ε. Επισκοπής» 

89 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

17 Ψήφιση πίστωσης ποσού 160.320,02 € σε βάρος του 

ΚΑ 30.7322.0003 για την πληρωµή του έργου 

«ανάπλαση πλατείας πλατάνου στο Κράσι και 

ολοκλήρωση ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 

Κρασίου» 

90 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

18 Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.145,95 € σε βάρος του ΚΑ 

30.8321.0004 για την πληρωµή του έργου 

«αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου ∆.Ε. 

Γουβών» 

91 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

19 Ψήφιση πίστωσης ποσού 326.866,18 € σε βάρος του 

ΚΑ 30.7326.0012 για την πληρωµή του έργου 

«∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον 

οικισµό Πισκοπιανού ∆. Ε. Χερσονήσου» 

92 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

20 Ψήφιση πίστωσης ποσού 700.000,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 70.7321.0003  για την πληρωµή του έργου 

«ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στον οικισµό 

Μαλίων» 

93 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

21 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.080,848,80 € σε βάρος του 

ΚΑ 30.7324.0002 για την πληρωµή του έργου 

«διαµόρφωση πεζοδροµίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου 

στον οικισµό Μαλίων» 

94 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

22 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 95 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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35.6654.0001 για πληρωµή της προµήθειας φαρµάκων, 

λιπασµάτων, εδαφοβελτιωτικών υπηρεσίας πρασίνου 

του ∆ήµου 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

23 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

35.6654.0002 για την προµήθεια εργαλείων, 

ανταλλακτικών και λοιπών υλικών πρασίνου 

96 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

24 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

35.7135.0002 για αρδευτικά εξαρτήµατα υπηρεσίας 

πρασίνου του ∆ήµου. 

97 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

25 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος των ΚΑ 

10.6612.0001 και ΚΑ 10.6613.0003 για προµήθεια 

γραφικής ύλης και υλικών γραφείου και προµήθεια 

ξηρογραφικού χαρτιού για το έτος 2014 

98 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

26 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6672.0001 για προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

µηχανηµάτων υπηρεσίας ∆ιοίκησης του ∆ήµου. 

99 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

27 Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6154.0001 για λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 

είσπραξης 

100 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

28 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6211.0002 για Ηλεκτρικό ρεύµα λειτουργίας 

βιολογικού πρώην Αµερικάνικης Βάσης Γουρνών. 

101 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

29 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6265.0004 για τη συντήρηση και επισκευή 

πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων. 

102 Οµόφωνα Αναβολή 

30 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6262.0005 για τη συντήρηση αεραγωγών δηµοτικών 

κτιρίων 

103 Οµόφωνα Αναβολή 

31 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6276.0001 για την πληρωµή δαπάνης για 

εκκενώσεις βόθρων. 

104 Οµόφωνα Αναβολή 

32 Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7112.0002 για την αγορά ακινήτων στις Άνω 

Γούβες 

105 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

33 Ψήφιση πίστωσης ποσού 42.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7112.0004 για την αγορά ακινήτου για τη διάνοιξη 

δρόµου στον οικισµό της Σταλίδας 

106 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

34 Ψήφιση πίστωσης ποσού 23.750,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7413.0001 για την πληρωµή «Τεχνική βοήθεια του 

∆ήµου Χερσονήσου» 

107 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

35 Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.100,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6736.0003 για την πληρωµή της προγραµµατικής 

σύµβασης µε την ΚΓ Εφορεία Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη του Ρωµαϊκού Θεάτρου 

Λ. Χερσονήσου. 

108 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

36 Άσκηση ή µη ένδικων µέσων (έφεσης) κατά της αριθµ. 109 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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1156/ασφ./2340/2013 απόφασης Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

Να ασκηθούν ένδικα 

µέσα. 

37 Περί εγκρίσεως της µη άσκησης έφεσης κατά της 

αρίθµ. 515/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ηρακλείου που εκδόθηκε επί (χρηµατικής ) αγωγής της 

ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και περί 

ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή του 

επιδικασθέντος ποσού. 

110 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Να µην ασκηθούν 

ένδικα µέσα (έφεση) 

38 Περί άσκησης ή µη αναίρεσης κατά της αρίθµ. 1/2014 

τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης που εκδόθηκε επί εφέσεων επί 

αγωγής της Μυρτούς Βουλγαράκη κατά του πρώην 

∆ήµου Γουβών και περί ψήφισης πίστωσης για την 

πληρωµή του επιδικασθέντος ποσού. 

111 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Να µην ασκηθεί 

αναίρεση κατά της 

1/2014 τελεσίδικης 

απόφασης του Μον. 

Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης 

 

 

 

 

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

                                                                              Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


