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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         20-5-2013 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Λήψη απόφασης περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του 

∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του 

άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010, για 

την υπεράσπιση των Ιωάννη Κρητικού, Κων/νου 

Αναστασάκη κλπ. (συν. 17) πρώην ∆ηµοτικών 

Συµβούλων του πρώην ∆ήµου Μαλίων, 

κατηγορούµενων, ενώπιον του Α΄ Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου (δικάσιµος: 03-06-2013), 

για παράβαση καθήκοντος άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, 

υπό την ως άνω ιδιότητά τους 

141 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Ορίζει τον Ν.Σ. κ. 

Παχιαδάκη. 

2 Χορήγηση ταµειακής διευκόλυνσης Ν. 2648/1998 για 

την εταιρεία MANDE TRYP 

142 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

αρίθµ. 97/2013 

απόφαση 

αντιδηµάρχου 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση του έργου «ανακαίνιση διαµερίσµατος 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη 

Ηρακλείου 

143 Εγκρίνεται οµόφωνα 

το πρακτικό 

δηµοπρασίας 

2 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «διαµόρφωση 

χώρου ∆ηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό ∆. 

Ε. Χερσονήσου 

144 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Κατακύρωση στην Κ. 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ Ε.Ε. 

3 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «αναβάθµιση 

πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου ∆. Ε. Γουβών 

145 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Κατακύρωση στην 

Κ/ξία Μεθυµάκη - 

Χατζάκης 

4  Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ανάπλαση 

κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου 

146 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Κατακύρωση στην 

Κ/ξία Πιταροκοίλης - 

Τσέλιος 
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5 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου « ολοκλήρωση 

αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής ∆. Ε. Επισκοπής 

147 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Κατακύρωση στην ∆. 

Αλεξάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

ελαστικών των οχηµάτων του ∆ήµου για το έτος 2013 

148 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

σύνταξη των όρων. 

7 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

καυσίµων για τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Χερσονήσου 

149 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

σύνταξη των όρων 

8 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της εργασίας 

«προστασία των λουοµένων στις παραλίες του ∆ήµου 

Χερσονήσου κατά την περίοδο Ιούνιος – Ιούλιος – 

Αύγουστος 2013 

150 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

σύνταξη των όρων 

9 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών 

ένδυσης και υπόδησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τα 

έτη 2013 – 2014. 

151 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

σύνταξη των όρων 

10 Αποδοχή δωρεάς προς το ∆ήµο Χερσονήσου, ακινήτου 

ιδιοκτησίας της κ. Ειρήνης Χας Γεωργίου Αργυράκη στη 

θέση Αγ. Παντελεήµονας Τ. Κ. Ποταµιών του ∆ήµου 

Χερσονήσου εµβαδού 426,85 € και ψήφιση πίστωσης για 

την πληρωµή φόρου δωρεάς, συµβολαιογραφικών 

εξόδων και εξόδων µεταγραφής 

152 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Αποδεχόµαστε τη 

δωρεά 

11 Λήψη εκ νέου απόφασης για την αποδοχή δωρεάς προς 

το ∆ήµο Χερσονήσου, συλλογής νοµισµάτων 2.000 

τεµαχίων και γραµµατοσήµων Ζαχαρία Λιναρδάκη 

153 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Αποδεχόµαστε τη 

δωρεά χωρίς όρους 

12 Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.122,51 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7321.0002 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή του έργου «βελτίωση δηµοτικού καταστήµατος 

οικισµού Ανώπολης 

154 Εγκρίνεται οµόφωνα 

13 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.224,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6711.0002 του προϋπολογισµού έτους 2013 και 

απόδοση του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου 

Χερσονήσου για την υλοποίηση του θεσµού Εθελοντή 

Τροχονόµου 

155 Εγκρίνεται οµόφωνα 

14 Ψήφιση πίστωση ποσού 247,56 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8261.0001 για επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων τελών καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισµού και ΤΑΠ στην Βλαστού Ερµιόνη 

σύµφωνα µε την αρίθµ. 72/2013 Α∆Σ 

156 Εγκρίνεται οµόφωνα 

15 Ψήφιση πίστωση ποσού 239,93 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8261.0001 για επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων τελών καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισµού ∆Φ και ΤΑΠ στον Κρανιωτάκη 

Γεώργιο σύµφωνα µε την αρίθµ. 601/2012 Α∆Σ 

157 Εγκρίνεται οµόφωνα 

16 Ψήφιση πίστωση ποσού 227,92 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8261.0001 για επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων τελών καθαριότητας – 

158 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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ηλεκτροφωτισµού στον Σαριδάκη Εµµανουήλ σύµφωνα 

µε την αρίθµ. 55/2013 Α∆Σ 

17 Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.605,58 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7412.0009 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή της µελέτης διάνοιξης τµήµατος δρόµου 

παράλληλου της οδού Ελ. Βενιζέλου στο Λιµάνι 

Χερσονήσου 

159 Εγκρίνεται οµόφωνα 

18 Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.034,30 € σε βάρος του ΚΑ 

35.6262.0001 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή των εργασιών προστασίας του µνηµειακού 

πλατάνου Τοπικής Κοινότητας Κρασίου του ∆ήµου µας 

160 Εγκρίνεται οµόφωνα 

19 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6662.0004 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή της προµήθειας σιδηρικών, χρωµάτων κλπ 

εξαρτηµάτων του ∆ήµου για το έτος 2013 

161 Εγκρίνεται οµόφωνα 

20 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.990,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6662.0005  του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή της προµήθειας ασφαλτοµίγµατος για το έτος 

2013 

162 Εγκρίνεται οµόφωνα 

21 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6661.0001 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή της προµήθειας υλικών συντήρησης και 

επισκευής κτιρίων για το έτος 2013 

163 Εγκρίνεται οµόφωνα 

22 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6634.0001 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή της προµήθειας ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού για το έτος 2013 

164 Εγκρίνεται οµόφωνα 

23 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6633.0001 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή της προµήθειας χηµικού υλικού για το έτος 

2013 

165 Εγκρίνεται οµόφωνα 

24 Ψήφιση πίστωσης ποσού 204,42 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6462 για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης της 

υπαλλήλου του ∆ήµου µας Τασιούδη Καλλιρόης στην 

Αθήνα στις 9-5-2013 

166 Εγκρίνεται οµόφωνα 

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

20.6211.0002 για την πληρωµή της συµµετοχής της 

δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύµα λειτουργίας βιολογικού 

πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών 

167 Εγκρίνεται οµόφωνα 

26 Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση του αριθµού 

δόσεων Ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

Ν. 2648/98 του κ. Σαπουνάκη Εµµανουήλ µε ΑΦΜ 

015553856 

168 Εγκρίνεται οµόφωνα 

27 Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 80.83 για 

εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 

169 Εγκρίνεται οµόφωνα 

28 Ψήφιση πίστωσης ποσού 244,42 € εις βάρος του Κ.Α. 170 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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80.8261.0001 «Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων 

ποσών» 

 

29 Ψήφιση πίστωσης ποσού  2.457,90 € σε  βάρος του Κ.Α. 

00.6736.0012 µε τίτλο «Προγραµµατική σύµβαση τέως 

∆ήµου Επισκοπής µε ΟΑΝΑΚ για µελέτη βιολογικού 

καθαρισµού Αϊτανίων µε φυσικά συστήµατα (ΘΗΣΕΑΣ) 

171 Εγκρίνεται οµόφωνα 

30 Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.471,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6736.0013 µε τίτλο «Προγραµµατική σύµβαση τέως 

∆ήµου Επισκοπής µε ΟΑΝΑΚ για µελέτη βιολογικού 

καθαρισµού Γάλιπε, Καιν. Χωριού µε φυσικά 

συστήµατα (ΘΗΣΕΑΣ 

172 Εγκρίνεται οµόφωνα 

31 Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.012,30€ σε βάρος του Κ.Α. 

00.6736.0014 µε τίτλο «Προγραµµατική σύµβαση τέως 

∆ήµου Επισκοπής µε ΟΑΝΑΚ για µελέτη βιολογικού 

καθαρισµού Γαλύφας µε φυσικά συστήµατα 

(ΘΗΣΕΑΣ)» 

173 Εγκρίνεται οµόφωνα 

32 Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 80.8261.0002 µε 

τίτλο «Επιστροφή ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος για 

υποέργα: α) «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και 

επεξεργασίας λυµάτων οικ. Καρτερού – Β. Κάµπου – 

Κοκκίνη Χάνι» και  β) «Αποχέτευση ακαθάρτων 

οικισµού Γουρνών»   ποσό 5,277,51 €  προκειµένου να 

επιστραφεί στην Τράπεζα Της Ελλάδος συνολικό ποσό 

5,277,51 € που αφορά τη «Μελέτη Αποχέτευσης και 

διάθεσης λυµάτων δυτικών παραλιακών οικισµών ∆ήµου 

Γουβών» και συγκεκριµένα τα Υποέργα : α) «Μελέτη 

αποχέτευσης ακαθάρτων και επεξεργασίας λυµάτων οικ. 

Καρτερού – Β. Κάµπου – Κοκκίνη Χάνι» ποσό 2.120,20 

€ και β) Υποέργο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού 

Γουρνών» ποσό 3.157,31 € ως αδιάθετο υπόλοιπο 

χρηµατοδότησης  «ΘΗΣΕΑΣ 

174 Εγκρίνεται οµόφωνα 

33 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.564,14 € σε βάρος του Κ.Α. 

70.7135.0001 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού 

τµηµάτων ένταξης σχολείων ∆. Χερσονήσου ΕΣΠΑ 

2007-2013 

175 Εγκρίνεται οµόφωνα 

34 Παράταση σύµβασης για την προµήθεια φωτιστικών 

LED αστικού και οδικού φωτισµού ως προς το χρόνο 

παράδοσης κατά ένα µήνα 

176 Εγκρίνεται οµόφωνα 

35 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη προσφυγής, ενώπιον 

της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 33463/2006 

κατά της µε αρίθµ. Πρωτ. 5057/15-4-2013 απόφασης του 

Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, µε την οποία 

ακυρώθηκε η µε αριθµό 449/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χερσονήσου 

177 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να ασκηθεί προσφυγή 
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         Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                 Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


