ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες :9-12-2011
Αριθµός πρωτ. : 34456

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες
Τ..Κ.
: 700 14
Τηλ.
: 2813 - 404645.
Αρµόδιος : Αικ. Μανδαλάκη
Fax
: 2813 - 404608.

Τακτικά µέλη
1. Πλευράκη Εµµανουήλ
2. Φανουράκη Ζαχαρία
3. Βασιλάκη Μιχαήλ
4. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο
5. Χατζάκη Ευάγγελο
6. Μουντράκη Ιωάννη

Προς :

Αναπληρωµατικά µέλη
1. Χειρακάκη Γεώργιο
2. Σέγκο Ιωάννη
3. ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ
4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ
5. Λουράκη – Ψοφογιαννάκη Μαρία

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 34η 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 14η του µηνός ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 11.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέµα της
ηµερήσιας διάταξης :
1. Σύνταξη σχεδίου ετησίου προγράµµατος δράσης και σχεδίου
προϋπολογισµού του ∆ήµου Χερσονήσου για το έτος 2012.
2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την εκτέλεση της προµήθειας
ιστών (οδικού φωτισµού) για το νέο χώρο στάθµευσης στις Γωνιές.
3. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την µεταφορά
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου
Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2011 – 2012.
4. Λήψη απόφασης για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης και
διάθεση αντίστοιχης πίστωσης 8.000,00 € για την πληρωµή των
δικαιωµάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων
προσώπων, για 500 πράξεις διοικητικής εκτέλεσης από την ταµειακή
υπηρεσία του ∆ήµου Χερσονήσου.
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5. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α
10.6266.0001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας.
6. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α
30.6266.0001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Τεχνικής
Υπηρεσίας.
7. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α
10.6266.0002 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
8. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α
10.6265.0002 µε τίτλο «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού
εξοπλισµού.
9. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α
10.6265.0001 µε τίτλο «Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού.
10.Ψήφιση πίστωσης ποσού 309,70 € σε βάρος του ΚΑ 10.6422 του
προϋπολογισµού εσόδων εξόδων οικονοµικού έτους 2011 για την
πληρωµή εξόδων µετακίνησης στην Αθήνα της Ιατράκη Ελισάβετ για την
συµµετοχή της στην 1η γενική συνέλευση του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού
∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.100,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6062 για την
πληρωµή εξόδων κηδείας του Παναγιωτάκη Γεωργίου.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,160,00 € σε βάρος του ΚΑ 8122.0179 για
την εξόφληση οφειλής για την προµήθεια – τοποθέτηση αιθουσών,
γραφείων και χώρων υγιεινής ελαφράς προκατασκευής στην εταιρεία
Ορφανός & ΣΙΑ Ε.Ε.
13. Περί αποδοχής ή µη της δωρεάς οικοπέδου ιδιοκτησίας Ευαγγέλου
Ρουσοχατζάκη στη θέση ΄΄Σόχωρο΄΄ στο Μοχό.
14.Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής
(633 ΚΠολ∆), ανακοπής (933 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης
(938 ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 1908/5984/1983/2011 διαταγής
πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η
οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της εταιρίας περιορισµένης Ευθύνης µε την
επωνυµία «Μ&Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» κατά του ∆ήµου
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Επισκοπής.
2η επίδοση την 02-12-2011. Προθεσµία µέχρι 16-12-2011.
15.Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό
91/2011 (αριθµ. πρωτ. 91/2011) τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του
Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά του
∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου
Γουβών].
16.Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό
300/2011 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
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Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η
µε αριθµ. κατ. Γ.Α 6343/ΤΜ/1024/2008 αγωγή της εταιρίας µε την
επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά του πρώην ∆ήµου
Μαλίων.
17.Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό
46/2010 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, µε την
οποία έγινε δεκτή η µε αριθµ. πρωτ. 138/2009 αγωγή της δηµοτικής
υπαλλήλου Ειρήνης Ανδρουλάκη κατά του πρώην ∆ήµου Γουβών.
18.Λήψη απόφασης περί εξέτασης αίτησης των υπαλλήλων του ∆ήµου
Χερσονήσου Στεφανάκη Λάµπρου, Μιγαδάκη Άννας και Καρουζάκη
Χαράλαµπου για αποδοχή της µε αριθµό 247/2009 απόφασης του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που εκδόθηκε επί αγωγής τους
και αφορά το επίδοµα του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 (176
ευρώ).
19.Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.216,00€, για την πληρωµή που αφορά
παράταση σύµβασης για τη συνέχιση µίσθωσης γεώτρησης στην περιοχή
‘Γεραπετρίτης’ ή ‘Βαθύ’ Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων.
20.Περί απόδοση λογαριασµού του υπολόγου Χαραλαµπάκη Γεωργίου για
την πληρωµή του έργου ‘Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού εντός του
ΒΙΟΠΑΝ Α.Ε. Ανώπολης’ στην Ανώπολη ∆ήµου Χερσονήσου.
21.Περί απόδοση λογαριασµού της υπολόγου Κουρλετάκη Μαρίας Ελένης
για την πληρωµή του έργου Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στα
Αγριανά’ του ∆ήµου Χερσονήσου.
Ο Πρόεδρος της
Οικονοµικής Επιτροπής
Ιωάννης Θ. Μαστοράκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο ∆ηµάρχου
4. Πίνακας Ανακοινώσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Φ.4β
2. Φ.48β
3. Φ. Β3

Μ.Ε.∆.
Ακριβές αντίγραφο
Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Κ.α.α

Κοκκινάκη Αικατερίνη
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