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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 27
η
  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 31
η
  του µηνός Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα  

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

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.155,46 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0042 για 

την εξόφληση οφειλής συντήρησης οχηµάτων – µηχανηµάτων (Γούβες). 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.291,50 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0043 για 

την εξόφληση οφειλής συντήρησης προγράµµατος µισθοδοσίας STAFF 

(Γούβες). 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.425,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0044 για 

την εξόφληση οφειλής φυτοφαρµάκων – ψεκασµών για ζιζάνια (Γούβες). 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 464,21 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0045 για 

την εξόφληση οφειλής χηµικών αναλύσεων . 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0070για 

την εξόφληση οφειλής εφαρµογή εντοµοκτονία – µυοκτονία σε κτίρια του 

∆ήµου και στον περιβάλλοντα χώρο. 

                            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 
 



6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.319,97 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0106 για 

την εξόφληση οφειλής συντήρησης εφαρµογών , Η/Υ φωτοτυπικών Η/Υ. 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.357,91 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0138 για 

την εξόφληση οφειλής για επισκευή – συντήρηση αναµεταδοτών 

τηλεόρασης τέως ∆ήµου Μαλίων. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.301,93 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0024 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας αναλωσίµων και υλικών 

µηχανογραφικού εξοπλισµού. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 264,92 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0050 για 

την προµήθεια ειδών παντοπωλείου. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.364,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0006 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας στεγάστρων αναµονής µαθητών 

(Γούβες). 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00 €  σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0008 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθεια υπολογιστών για εκπαιδευτήρια 

(ΧΕΡΣ). 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.122,94 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0013 για 

την εξόφληση οφειλής προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.453,85 € σε βάρος του ΚΑ 80.8121.0023 για 

την εξόφληση οφειλής παγκιδίων τέως ∆ήµου Μαλίων 

14. Ψήφιση πίστωση ποσού 255,21 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0129 για την 

εξόφληση του έργου τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆∆ Κεράς 3
ος

 και 

τελευταίος λογαριασµός.  

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.269,41 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0144 για 

την εξόφληση του έργου ανάπλαση µεγάλου ρυακιού και λοιπές εργασίες 

στα ∆∆ Μαλίων. 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.100,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0167 για 

την εξόφληση οφειλής για την συντήρηση γεωτρήσεων – κατασκ. 

Ηλεκτρ. εγκαταστάσεων (Επισκοπή). 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8261.0001 για την 

επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων στην HUPI 

FATBARDHA IMER τέως ∆ήµου Μαλίων. 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 45,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8261.0001 για την 

επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων στην RUCI GJOLEK. 

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.614,80 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0191 για 

την εξόφληση οφειλής εξόδων µετακίνησης αιρετών του τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.1.614,80 € σε βάρος του ΚΑ 80.8112.0015 

για την εξόφληση οφειλής εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών 

Συµβουλίων τέως ∆ήµου Γουβών έτους 2010. 

21. Λήψη απόφασης για την παροχή άδειας ασκήσεως αιτήσεως καθορισµού 

τιµής µονάδος µετατροπής της εισφοράς γης σε χρήµα της 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ ΑΕ. 



22. Άσκηση ή µη του ένδικού βοηθήµατος ανακοπής και αιτήσεως 

αναστολής εκτέλεσης της µε αριθµό 1561/4774/1597/2011 διαταγή 

πληρωµής στου ∆ικαστή του ΜΠρΗρ . Επισπεύδουσα Ε. Σκουραδάκη & 

ΣΙΑ ΕΕ (απαίτηση για το έργο ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης 

πρώην ∆. Χερσονήσου). Ψήφιση πίστωσης. 

23. Άσκηση ή µη του ένδικού βοηθήµατος ανακοπής και αιτήσεως 

αναστολής εκτέλεσης της µε αριθµό 1561/4774/1597/2011 διαταγή 

πληρωµής στου ∆ικαστή του ΜΠρΗρ . Επισπεύδουσα Ε. Σκουραδάκη & 

ΣΙΑ ΕΕ (απαίτηση για το έργο ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης 

πρώην ∆. Χερσονήσου). Ψήφιση πίστωσης. 

24. Ενέργειες του ∆ήµου Χερσονήσου προς συµµόρφωση µε το διατακτικό 

της µε αριθµό 186/2011 αποφάσεως του Αρείου Πάγου – Ψήφιση 

πίστωσης. 

25. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων ανακοπής 

και αίτησης αναστολής εκτέλεσης  κατά της µε αριθµό 

2036/6397/2094/2011 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του ΚΠρΗρ η 

οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως του Κων/νου Γ. Καστανάκη, χωµατουργού 

κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου 

Γουβών. 

26. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων ανακοπής 

και αίτησης αναστολής εκτέλεσης  κατά της µε αριθµό 91/2011 διαταγής 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου η οποία εκδόθηκε επί 

αιτήσεως της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΤΑΜ ανώνυµη 

εταιρεία συµβουλευτικών και µελετητικών υπηρεσιών» κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών. 

27. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη έφεσης κατά την µε αριθµό 

46/2010 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου µε την 

οποία έγινε δεκτή η µε αρίθµ. Πρωτ. 138/2009 αγωγή της δηµοτικής 

υπαλλήλου Ειρήνης Ανδρουλάκη κατά του πρώην ∆. Γουβών. 

28. Περί ψήφιση  πίστωσης για την πληρωµή – εκτέλεση της µε αριθµό 

9/9626/3024/2011 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του 

ΜΠρΗρ η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της οµόρρυθµης εταιρείας µε την 

επωνυµία «αφοί Τσαγκαράκη και Υιοί ΟΕ κατά του πρώην ∆ήµου 

Γουβών. 

29. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση της απαίτησης Ειρ. Μουντράκη από 

την απόφαση 421/2010 του Ά Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

30. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση της απαίτησης Αικ. Τζωρτζακάκη 

και Γ. Χρονάκη από την απόφαση 414/2010 του Ά Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

31. Περί επαναδηµοπράτησης των εργασιών συντήρηση χλοοταπήτων ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

32. Εξέταση ένστασης για την προµήθεια οργάνου τοπογραφικών µετρήσεων. 

33. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισµού για το έτος 2011. 



34. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας αρδευτικών ειδών και 

εξαρτηµάτων υπηρεσίας Ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης για το έτος 

2011. 

35. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων για την συµµετοχή του 

∆ήµου µας στη λαµπαδηδροµία των Special Olympics 2011. 

36. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου «συντήρηση σχολικών κτιρίων Λιµένος Χερσονήσου». 

37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 37.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0003 για 

την αµοιβή Ορκωτών Ελεγκτών τέως ∆ήµου Μαλίων χρήσεων 2008, 

2009, 2010. 

38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.988,80 € σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0004 για 

την αµοιβή Ορκωτών Ελεγκτών τέως ∆ήµου Γουβών χρήσης 2010. 

39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.988,80 € σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0005 για 

την αµοιβή Ορκωτών Ελεγκτών τέως ∆ήµου Χερσονήσου χρήση 2010. 

40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 52.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7112.001 για 

την αφορά ακινήτου στη θέση Γουργούθια ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. 

Χερσονήσου και ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6494 για την 

πληρωµή συµβολαιογραφικών εξόδων και εξόδων µεταγραφής. 

41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 25.6213.0001 για 

την πληρωµή νερού στη ∆ΕΥΑΗ  

 
                 Ο Πρόεδρος  

         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 

καα 

 

 

          Κοκκινάκη Αικατερίνη 


