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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 12η 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 6
η
  του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ τσιµεντοστρώσεις 

δρόµων 2010 ∆. ∆. Αβδού ΄΄. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ κατασκευή γηπέδου και 

παιδικής χαράς Ποταµιών ΄΄. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην Άνω Κερά ΄΄. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην Κάτω  Κερά΄΄. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ αποκατάσταση ζηµιών 

στην παραλιακή οδό στον Ανισαρά ΄΄. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ συντήρηση δηµοτικών 

κτιρίων Λιµ. Χερσονήσου ΄΄. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Φανουράκη Ζαχαρία 

3. Βασιλάκη Μιχαήλ 

4. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Χειρακάκη Γεώργιο 

2. Σέγκο Ιωάννη 

3. ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

5. Λουράκη – Ψοφογιαννάκη Μαρία 
 



7. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ βελτίωση χώρων 

κοιµητηρίου Γωνιών. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας οικοδοµικών υλικών. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της πολεοδοµικής µελέτης και 

µελέτης εφαρµογής στην επέκταση το σχεδίου πόλεως Σταλίδας. 

10. Περί εκτέλεσης των εργασιών εκτυπώσεων τυποποιηµένων εντύπων. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή παράτασης της ασφάλισης 

µεταφορικών µέσων µηχανηµάτων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου 

έτους 2010 – 2011. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ ∆ιαµόρφωση δηµοτικού 

ακινήτου στην Άνω Κερά ΄΄. 

13. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ ∆ιαµόρφωση κεντρικής 

οδού οικ. Ανάληψης ΄΄. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ Ασφαλτοστρώσεις οδών 

∆. ∆. Λιµ. Χερσονήσου 2010΄΄. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄Πλακοστρώσεις 

δηµοτικών δρόµων Τ.∆. Χαρασού΄΄. 

16. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ κατασκευή 

κιγκλιδωµάτων στο ∆ηµαρχείο΄΄. 

17. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ κυβολιθόστρωση στον 

οικισµό Κουτουλουφαρίου΄΄. 

18. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ κατασκευή 

κιγκλιδωµάτων και συµπληρωµατική διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

στον παιδικό σταθµό ∆. ∆. Γωνιών ΄΄. 

19. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄επισκευή δηµοτικού 

σχολείου Γωνιών ΄΄. 

20. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ διαµόρφωση χώρου 

δηµοτικού πηγαδιού οικ. Ποταµιών ΄΄. 

21. Ψήφιση πίστωσης για την αποζηµίωση πρακτικογράφων ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων. 

22. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης και επισκευή πεζοδροµίου στην παραλία Ανάληψης΄΄. 

23. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικών δρόµων στην περιοχή Φλέγες του ∆∆ Γωνιών΄΄. 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.457.35 € σε βάρος του ΚΑ 80.8113.0028  για 

την εξόφληση οφειλής  για την παρακολούθηση και διαχείριση ΚΗΦΗ 

τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 231,91 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0074 για 

την εξόφληση οφειλής εισιτηρίων τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

26.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 159,90 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0080 για 

την εξόφληση οφειλής συντήρηση κλιµατιστικών δηµ. Κτιρίων τέως 

∆ήµου Χερσονήσου. 



27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0090 για 

την εξόφληση οφειλής εργασιών συντήρησης / πιστοποίησης ασανσέρ 

τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.583,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0093 για 

την εξόφληση οφειλής για την µίσθωση χηµικών τουαλετών τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.599,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0096 για 

την εξόφληση οφειλής δαπανών εκδήλωσης 28
ης

 Οκτωβρίου 2010 – 

ηχητική κάλυψη τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 62,73 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0097 για την 

εξόφληση οφειλής συντήρηση – επισκευής µεταφορικών µέσων 

υπηρεσίας Τεχνικών έργων τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.016,03 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0014 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας υδραυλικών εξαρτηµάτων – σιδηρικά 

- χρώµατα τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0016 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας βιβλίων τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.252,94 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0018 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας ειδών καθαριότητας – χηµικού υλικού 

τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.846,20 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0038 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας ανταλλακτικών σχηµάτων τέως 

∆ήµου Χερσονήσου. 

35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 44.987,70 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0007 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας αυτόνοµων συστηµάτων φωτισµού µε 

φωτοβολταϊκή τεχνολογία τύπου τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.064.63 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0009 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας φωτιστικών στον πεζόδροµο 

Παπαδογιώργη τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 26.094,16 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0015 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας φωτιστικών σωµάτων & εξοπλισµού 

τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.160,24 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0016 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας φωτιστικών σωµάτων για το έργο 

ηλεκτροφωτισµό βράχου πλαγιάς στη θέση Χάρακα τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 26.775,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0017 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας φωτιστικών σωµάτων για την 

ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.606,45 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0018 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας καπέλων φωτιστικών για τους ιστούς 

Ανάληψης τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 



41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.153,17 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0133 για 

την εξόφληση οφειλής του 4
ου

 λογαριασµού του έργου ίδρυση 

παραρτήµατος παιδικού σταθµού ∆∆ Γωνιών τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 54.274,53 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0136 για 

την εξόφληση οφειλής του 2
ου

 & 3
ου

 λογαριασµού για το έργο 

αντικατάσταση στέγης σε νοµίµως υφιστάµενο κτίσµα προ του 1955 

τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.296,23 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0138 

για την εξόφληση οφειλής για το έργο κυβολιθόστρωση στον οικισµό 

Κουτουλουφαρίου τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.505,75 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0139 

για την εξόφληση οφειλής για το έργο κατασκευή πεζοδροµίου στην 

οδό Ευρώπης τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.756,38 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0140 

για την εξόφληση οφειλής για το έργο ηλεκτροφωτισµός βράχου – 

πλαγιάς στη θέση Χάρακας τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

46. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.839,15 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0141 

για την εξόφληση οφειλής προµήθειας οικοδοµικών υλικών τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

47. Ψήφιση πίστωσης ποσού 83.144,75 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0142 

για την εξόφληση οφειλής για το έργο ανάδειξη παραλιακού µετώπου 

Ανάληψης ∆∆ Χερσονήσου τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

48. Ψήφιση πίστωσης ποσού 135,99 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0050 για 

την εξόφληση οφειλής ταχυδροµικών τελών (κούριερ) τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

49. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0086 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή – συντήρηση Λυκείου 

Γουβών τέως ∆ήµου Γουβών. 

50. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.785,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0094 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο συντήρηση δηµοτικού σχολείου 

Γουρνών τέως ∆ήµου Γουβών. 

51. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.977,98 € σε βάρος του ΚΑ 80.8113.0001 για 

την εξόφληση οφειλής αµοιβών συµβολαιογράφων τέως ∆ήµου 

Γουβών. 

52. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.885,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0002 για 

την εξόφληση οφειλής δαπάνης εκδηλώσεων τέως ∆ήµου Γουβών. 

53. Ψήφιση πίστωσης ποσού 349,94 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0003 για 

την εξόφληση οφειλής συµπλήρωσης – συντήρησης µικροφωνικών 

εγκαταστάσεων αίθουσας συνεδριάσεων ∆Σ τέως ∆ήµου Γουβών. 

54. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.988,78 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0001 

για την εξόφληση οφειλής προµήθειας ανταλλακτικών κάδων 

απορριµµάτων τέως ∆ήµου Γουβών. 



55. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.955,66 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0002 για 

την εξόφληση οφειλής για την αντικατάσταση φθαρµένων πινακίδων 

σήµανσης τέως ∆ήµου Γουβών. 

56. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.980,65 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0008 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας σηµάτων και πινακίδων σήµανσης 

τέως ∆ήµου Γουβών. 

57. Ψήφιση πίστωσης ποσού 57.475,18 € σε βάρος του ΚΑ 80.8117.0001 

για την εξόφληση οφειλής τελεσίδικης πληρωµής υπ’ αρίθµ. 

1966/6416/1971/2010 τέως ∆ήµου Γουβών. 

58. Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.560,28 € σε βάρος του ΚΑ 80.8117.0002 

για την εξόφληση οφειλής τελεσίδικης πληρωµής υπ’ αρίθµ. 

2157/6947/2159/2010 τέως ∆ήµου Γουβών. 

59. Ψήφιση πίστωσης ποσού 37.436,46 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0002 

για την εξόφληση οφειλής προµήθειας µεταλλικών κάδων 

απορριµµάτων 1100 λίτρων τέως ∆ήµου Γουβών. 

60. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.692,45 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0004 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας κλιµατιστικών συσκευών τέως 

∆ήµου Γουβών. 

61. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,20 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0004 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση αρδεύσεων Τ.∆. Ελιάς 

τέως ∆ήµου Γουβών. 

62. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,20 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0005 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση αρδεύσεων Τ.∆. Κ. 

Βάθειας τέως ∆ήµου Γουβών. 

63. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,20 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0006 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση αρδεύσεων Τ.∆. Ε. 

Βάθειας τέως ∆ήµου Γουβών 

64. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,20 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0007 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση αρδεύσεων Τ.∆. Χαρασού  

τέως ∆ήµου Γουβών. 

65. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,20 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0008 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση αρδεύσεων Τ.∆. Κόξαρης 

τέως ∆ήµου Γουβών. 

66. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.982,55 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0010 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε 

δρόµο εντός οικ. Καλού Χωριού τέως ∆ήµου Γουβών. 

67. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0011 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη δηµοτικών δρόµων 

Βοριτσίου τέως ∆ήµου Γουβών. 

68. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0012 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη αγροτικών δρόµων 

Σκοτεινού τέως ∆ήµου Γουβών. 

69. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.737,33 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0013 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο εργασίες διάνοιξης επίχωσης τµηµ. 



∆ρόµου για αποκ/ση υδραυλικών ζηµιών στο Τ.∆. Κοκκίνη Χάνι τέως 

∆ήµου Γουβών. 

70. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.731,18 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0014 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη τάφρου και επιχωµάτωση 

υπαίθριων σωλήνων άρδευσης Τ∆ Γουβών τέως ∆ήµου Γουβών. 

71. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.888,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0015 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο αποµάκρυνση φερτών υλικών στην 

περιοχή Αποσελέµη τέως ∆ήµου Γουβών. 

72. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.737,33 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0016 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο εργασίες διάνοιξης επίχωσης τµηµ. 

∆ρόµου για αποκατάσταση υδραυλικών ζηµιών στο Τ∆ Γουβών τέως 

∆ήµου Γουβών. 

73. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.678,90 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0017 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη τάφρων αγωγών όµβριων 

στην περιοχή Εσταυρωµένου του Τ∆ Ελιάς τέως ∆ήµου Γουβών. 

74. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.678,90 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0018 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη τάφρων αγωγών στην 

περιοχή Γούρνες τέως ∆ήµου Γουβών. 

75. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.678,90 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0019 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη τάφρων αγωγών όµβριων  

στην περιοχή Γουβών τέως ∆ήµου Γουβών. 

76. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.694,28 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0020 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο εργασίες διάνοιξης επίχωσης τµηµ. 

∆ρόµου για την αποκ/ση υδραυλικών ζηµιών στην περ. Ανώπολης τέως 

∆ήµου Γουβών. 

77. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.697,35 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0021 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη δρόµου πρόσβασης προς το 

βιολογικό στην περιοχή Ελιάς τέως ∆ήµου Γουβών. 

78. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.694,28 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0022 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο εργασίες διάνοιξης επίχωσης δρόµου 

για την αποκ/ση υδραυλικών ζηµιών στην περιοχή Ελιάς  τέως ∆ήµου 

Γουβών. 

79. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.895,02 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0026 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο κατασκευή εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης Κ. Βάθειας τέως ∆ήµου Γουβών. 

80. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.981,06 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0027 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο πλακόστρωση δηµ. ∆ρόµων Τ∆ 

Γουβών Αγ. Ιωάννης τέως ∆ήµου Γουβών. 

81. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0039 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη παραχωρηµένων τµηµάτων 

εντός του προτεινόµενου σχεδίου Καρτερού τέως ∆ήµου Γουβών. 

82. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0040 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο καθαρισµός φρεατίων και αγωγών 

όµβριων υδάτων ∆∆ Κόξαρης τέως ∆ήµου Γουβών. 



83. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0041 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη παραχωρηµένων τµηµάτων 

εντός του προτεινόµενου σχεδίου Κάτω  Βάθειας τέως ∆ήµου Γουβών. 

84. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.977,18 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0042 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

στις κατασκηνώσεις Ανώπολης τέως ∆ήµου Γουβών. 

85. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0043 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο µεταφορά µπαζών στο ΧΥΤΑ  τέως 

∆ήµου Γουβών. 

86. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.678,90 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0048 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη τάφρων οµβρίων στην 

περιοχή Καλού Χωριού τέως ∆ήµου Γουβών. 

87. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.694,28 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0049 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο εργασίες διάνοιξης επίχωσης 

τµηµάτων δρόµου για την αποκ/ση υδραυλικών ζηµιών στην περ. 

Καρτερού τέως ∆ήµου Γουβών. 

88. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.678,80 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0050 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη τάφρων αγωγών οµβρίων 

στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι τέως ∆ήµου Γουβών. 

89. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.697,35 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0051 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση δικτύου ύδρευσης στην 

περιοχή Βαθειανός Κάµπος τέως ∆ήµου Γουβών. 

90. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.688,13 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0052 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο συντήρηση δηµοτικών δρόµων Ελιάς 

τέως ∆ήµου Γουβών. 

91. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.697,35 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0053 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη δρόµου πρόσβασης στο 

βιολογικό καθαρισµό Κάτω Βάθειας τέως ∆ήµου Γουβών. 

92. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.691,82 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0054 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο εκρίζωση δέντρων και µεταφορά 

αυτών από επικίνδυνα σηµεία δηµοτικών δρόµων Τ.∆. Βουβών τέως 

∆ήµου Γουβών. 

93. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.697,35 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0055 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση δικτύου ύδρευσης Γουρνών 

τέως ∆ήµου Γουβών. 

94. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.697,35 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0056 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο αντικατάσταση τµήµατος ύδρευσης 

στην περιοχή Καρτερού τέως ∆ήµου Γουβών. 

95. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.693,05 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0057 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο διάνοιξη δρόµου για πρόσβαση στο 

βιολογικό καθαρισµό Ανώπολης τέως ∆ήµου Γουβών. 

96. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.697,35 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0058 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο αποκατάσταη τµήµατος ύδρευσης 

στην περιοχή Βαθειανός Κάµπος τέως ∆ήµου Γουβών. 



97. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.999,90 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0062 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο καθαρισµός δεξαµενών άρδευσης 

τέως  ∆ήµου Γουβών. 

98. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.900,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0063 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων 

µε κουφ. Αλουµινίου στο πρώην κοιν. κατάστηµα Καλού Χωριού τέως 

∆ήµου Γουβών. 

99. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0069 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο κατασκευή πετρόχτιστου τοίχου στην 

πλατεία Αγ. Γεωργίου στις Γούρνες τέως ∆ήµου Γουβών. 

100. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.999,67 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0074 για την εξόφληση οφειλής για το έργο αγορά οικοδοµικών 

υλικών για κατασκευή ταφοπεδίων στα δηµοτικά διαµερίσµατα τέως 

∆ήµου Γουβών. 

101. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.891,08 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0078 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή 

συντήρηση αγροτικών δρόµων Τ.∆. Επάνω Βάθειας τέως ∆ήµου 

Γουβών. 

102. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.980,25 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0097 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση δικτύου 

ύδρευσης Τ.∆. Καλού Χωριού τέως ∆ήµου Γουβών. 

103. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0098 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση δικτύου 

ύδρευσης Τ. ∆. Χαρασού τέως ∆ήµου Γουβών. 

104. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.967,95 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0099 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή - 

συντήρηση δικτύων άρδευσης Τ.∆. Χαρασού τέως ∆ήµου Γουβών. 

105. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.794,15 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0100 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επέκταση δικτύου 

ύδρευσης Τ.∆. Ελιάς τέως ∆ήµου Γουβών. 

106. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.943,35 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0101 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή – 

συντήρηση δικτύων άρδευσης Τ.∆. Κόξαρης τέως ∆ήµου Γουβών. 

107. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.897,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0102 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή – 

συντήρηση δηµοτικών δρόµων Τ.∆. Κάτω Βάθειας τέως ∆ήµου Γουβών. 

108. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.506,60 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0113 για την εξόφληση οφειλής για το έργο κατασκευή 

πεζοδροµίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων σε δηµ. ∆ρόµους 

τέως ∆ήµου Γουβών. 

109. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.323,91 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0114 για την εξόφληση οφειλής για το έργο κατασκευή 

δεξαµενής ύδρευσης οικ. Γουβών. 



110. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.901,29 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8123.0002 για την εξόφληση οφειλής για το έργο µελέτη 

επανατοποθέτησης ρέµατος 4 & οριοθ/σης κλάδου ρεµ. 4 οικ. Κ. 

Γουβών. 

111. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.887,30 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8123.0004 για την εξόφληση οφειλής για το έργο µελέτη 

επανατοποθέτησης ρέµατος 4 & οριοθ/σης κλάδου ρεµ. 4 οικ. Κ. 

Γουβών. 

112. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.381,28 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0150 για την εξόφληση οφειλής για το έργο καθαρισµός 

∆ηµοτικών κτιρίων τέως ∆ήµου Μαλίων. 

113. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.011,48 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8111.0019 για την εξόφληση οφειλής για την προµήθεια ειδών 

ατοµικής προστασίας υπαλλήλων έτους 2008 τέως ∆ήµου Μαλίων. 

114. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0132 για την εξόφληση οφειλής για θεατρική παράσταση τέως 

∆ήµου Μαλίων. 

115. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.750,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0154 για την εξόφληση οφειλής για πολιτιστικές εκδηλώσεις – 

κρητική βραδιά τέως ∆ήµου Μαλίων. 

116. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.828,61 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0053 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού τέως ∆ήµου Μαλίων. 

117. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.292,42 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8121.0019 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια παγκιδίων τέως 

∆ήµου Μαλίων. 

118. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.388,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8121.0020 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια κυβόλιθων τέως 

∆ήµου Μαλίων. 

119. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.389,50 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8121.0022 για την εξόφληση οφειλής για το υπόλοιπο προµήθειας 

φορτηγού µε ανατρεπόµενη καρότσα τέως ∆ήµου Μαλίων. 

120. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.166,20 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0158 για την εξόφληση οφειλής για το έργο διαµόρφωση 

πάρκιγκ στην είσοδο Κρασίου τέως ∆ήµου Μαλίων. 

121. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.170,93 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0159 για την εξόφληση οφειλής για το έργο άρση 

επικινδυνότητας ετοιµόρροπου στηθαίου τέως ∆ήµου Μαλίων. 

122. Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.939,49 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0161 για την εξόφληση οφειλής για το έργο ανέγερση ∆ηµ. 

Κτιρίου Μαλίων. 

123. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.545,29 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0162 για την εξόφληση οφειλής για το έργο κατασκευή τοιχίων 

αντιστήριξης στα πρανή εθν. οδού τέως ∆ήµου Μαλίων. 



124. Ψήφιση πίστωσης ποσού 887,25 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0045 

για την εξόφληση οφειλής προµήθειας αναλωσίµων τέως ∆ήµου 

Μαλίων. 

125. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.156,22 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8113.0050 για την εξόφληση οφειλής για σύµβαση υποστήριξης 

λογιστικής δηµοσίου OTS τέως ∆ήµου Επισκοπής . 

126. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11833,32 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8113.0053 για την εξόφληση οφειλής για προγρ. σύµβαση δήµων 

Αλικαρνασσού – Ν. Καζαντζάκη – Επισκοπής για διαµόρφωση 

µονοπατιών τέως ∆ήµου Επισκοπής . 

127. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.127,98 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0183 για την εξόφληση οφειλής για εργασίες βάσει 150/2009 

τέως ∆ήµου Επισκοπής . 

128. Ψήφιση πίστωσης ποσού 60.947,90 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0068 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού τέως ∆ήµου Επισκοπής . 

129. Ψήφιση πίστωσης ποσού 49.798,99 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0069 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια υλικών υδρ. Άρδ. 

Αποχ/σης τέως ∆ήµου Επισκοπής . 

130. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.999,99 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8121.0024 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια κάδων  τέως 

∆ήµου Επισκοπής . 

131. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.889,27 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0149 για την εξόφληση οφειλής για το έργο εγκατάσταση 

συντήρηση αρδευτικού δικτύου σε υφιστάµενες φυτεύσεις τέως ∆ήµου 

Επισκοπής . 

132. Ψήφιση πίστωσης ποσού 27.227,15 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0168 για την εξόφληση οφειλής για το έργα διανοίξεις – 

επισκευή δικτύων ύδρ. – καθ. ∆εξαµενής- καθ. Αγροτικών δρόµων- 

επενδ. Τοιχίου τέως ∆ήµου Επισκοπής . 

133. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.860,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0172 για την εξόφληση οφειλής για έργα κατεδάφιση – 

κατασκευή δεξαµενής Αϊτανίων τέως ∆ήµου Επισκοπής . 

134. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές τρίτων µε σύµβαση έργου : 1 ΠΕ 

Ιστορίας – αρχαιολογίας, 1ΠΕ Μηχ. Χωροτ. & Περιβάλλοντος, 1ΠΕ 

Ιατρών, 1ΥΕ Βιβλιοθηκονοµίας καθώς και 3 συµβασιούχοι Μηχανικοί 

που θα πληρωθούν εντός 2011 για την παροχή υπηρεσιών του στον τέως 

∆ήµο Χερσονήσου µετά από πράξη δικαίωσης ελεγκτικού συνεδρίου. 

135. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.257,13 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0011 για την εξόφληση της προµήθειας γάλακτος (ΒΑΚΑΝΑ). 

136. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση οφειλής αναλωσίµων 

(Φιλιππίδης). 

137. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση οφειλής τηλεφωνικών τελών 

στον ΟΤΕ ΑΕ τέως ∆ήµου Γουβών. 



138. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση οφειλής τηλεφωνικών τελών 

στον ΟΤΕ ΑΕ τέως ∆ήµου Μαλίων. 

139. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση οφειλής τηλεφωνικών τελών 

στην COSMOTE τέως ∆ήµου Γουβών 

140. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση οφειλής τηλεφωνικών τελών 

στην COSMOTE τέως ∆ήµου Μαλίων. 

141. Σύνταξη όρων για την παραχώρηση  απλής  χρήσης  αιγιαλού  για 

την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την 

αναψυχή του κοινού για το έτος 2011.   

142. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων όλων 

των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2011. 

143. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του υπολοίπου της σύµβασης 

των καυσίµων έτους 2010 – 2011.  

 
         Ο Πρόεδρος  

        Οικονοµικής Επιτροπής               

        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Νοµική Υπηρεσία 

4. Γραφείο ∆ηµάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


