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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

αρδευτικών εξαρτηµάτων της 

υπηρεσίας πρασίνου 

516 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

2 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

εργαλείων ανταλλακτικών & 

λοιπών υλικών πρασίνου της 

υπηρεσίας πρασίνου 

517 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

3 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

φαρµάκων, λιπασµάτων, 

εδαφοβελτιωτικών της υπηρεσίας 

πρασίνου 

518 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

4 Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

δέντρων, φυτών της υπηρεσίας 

πρασίνου 

519 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

5 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

µηχανηµάτων της υπηρεσίας 

πρασίνου 

520 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

6 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

ιστών (οδικού φωτισµού) για το 

νέο χώρο στάθµευσης στις Γωνιές 

521 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

7 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 

€ για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής 

πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων 

του ∆ήµου για το έτος 2011. 

522 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

8 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 

€ για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής κεραιών 

523 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 



τηλεοπτικού σήµατος 

9 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 

€ για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής 

ηλεκτρονικών αυτοµατισµών 

αναµεταδοτών 

524 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

10 Σύνταξη όρων για την εκποίηση 

δηµοτικού ακινήτου. 

525 Εγκρίνεται οµόφωνα   

11 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της 

προµήθειας οργάνου τοπογραφικών 

µετρήσεων 

526 Εγκρίνεται οµόφωνα   

12 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της 

προµήθειας υδραυλικών 

εξαρτηµάτων για το έτος 2011 

527 Εγκρίνεται οµόφωνα  

13 Ψήφιση πίστωσης ποσού για την 

εκτέλεση της προµήθειας βιβλίων 

528 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

14 Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

τοπογραφικού προγράµµατος Η/Υ 

529 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

15 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας πετρελαιοκίνητου 

αυτοκινήτου αγροτικού 4Χ4 για την 

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

530 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

16 Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.733,00 € 

για την εκτέλεση της προµήθειας 

µηχανογραφικού εξοπλισµού 

(Hardwar) 

531 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

17 Καταχώρηση της απογραφής 

έναρξης στο βιβλίο απογραφών και 

ισολογισµών του ∆ήµου. 

532 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

18 Ψήφιση πίστωσης ποσού 

1.192.008,77 € για την 

αντιµετώπιση δαπάνης αποκοµιδής 

απορριµµάτων  

533 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

19 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 

€ για την εκτέλεση της προµήθειας 

καυσίµων για την κίνηση όλων των 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του 

∆ήµου 

534 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

20 Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 

για την πληρωµή φόρων τόκων 

535 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

21 Προέλεγχος οικονοµικών 

καταστάσεων του πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου του έτους 2010 

536 αποσύρεται 

22 Προέλεγχος οικονοµικών 

καταστάσεων του πρώην ∆ήµου 

537 αποσύρεται 



Γουβών του έτους 2010 

23 Έγκριση ή µη του πρακτικού 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας καυσίµων και 

λιπαντικών για την κίνηση όλων των 

αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του 

∆ήµου 

538 Εγκρίνεται οµόφωνα το πρακτικό 

δηµοπρασίας. ∆ιαπιστώνεται το 

άγονο της δηµοπρασίας και 

επαναδηµοπράτηση της 

προµήθειας 

24 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή 

µη άσκηση του ένδικου βοηθήµατος 

της ανακοπής 632 ΚΠολ∆ (και 

αιτήσεως αναστολής) κατά της µε 

αριθµό 1561/4774/1597/2011 

διαταγή πληρωµής του ∆ικαστή του 

ΜΠρΗρ και της επισπεύδουσας Ε. 

Σκουραδάκη & ΣΙΑ ΕΕ(απαίτηση 

από το έργο ανάδειξη παραλιακού 

µετώπου Ανάληψης). 

539 Εγκρίνεται οµόφωνα  να µην 

ασκηθούν τα ένδικα βοηθήµατα 

κατά της αρίθµ. 

1561/4774/1597/2011 διαταγής 

πληρωµής. 

25 Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.500,00 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0128 

για την εξόφληση του 1
ου

 

λογαριασµού του έργου 

τσιµεντοστρώσεις 2010 ∆∆ Αβδού 

540 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

26 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0149 για 

την εξόφληση οφειλής για 

συντήρηση λοιπών µηχανηµάτων 

έργου 

541 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

27 Ψήφιση πίστωσης ποσού 211.081,86 

€ σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0189 

για την εξόφληση διαφόρων 

οφειλών έτους 2010 τέως ∆ήµου 

Επισκοπής 

542 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

28 Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.487,65 

€ για την εξόφληση οφειλής για το 

έργο ασφαλτοστρώσεις ∆∆ Μαλίων 

543 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

29 Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.592,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 80.8113.0021 για 

την εξόφληση αµοιβής ΟΑΝΑΚ 

βάσει προγραµµατικής σύµβασης 

375//2003 τέως ∆ήµου Χερσονήσου 

544 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

30 Περί ορισµού ∆ικηγόρου του ∆ήµου 

για την υπεράσπιση του Γ. 

Παπαδάκη πρώην Προέδρου του 

∆.Α.Ο.Χ. στο Μονοµελές 

Πρωτοδικείο Ηρακλείου την 14-9-

2011 

545 Εγκρίνεται οµόφωνα. Ορίζει τον 

δικηγόρο του ∆ήµου κ. Ασπετάκη 

Γεώργιο για την υπεράσπιση του 

κ. Παπαδάκη  



31 Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0001 για 

την εξόφληση δαπάνης εκδηλώσεων 

τέως ∆ήµου Γουβών. 

546 Εγκρίνεται οµόφωνα  η ψήφιση 

της πίστωσης 

 

 

 

         Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 
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