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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 4
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  29
η
  του µηνός Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 101.027,12 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8111 µε τίτλο «αµοιβές και 

έξοδα προσωπικού». 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 102,40 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8112 µε τίτλο «αµοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων». 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 353.328,59 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8113 µε τίτλο ¨αµοιβές και έξοδα 

τρίτων – παροχές τρίτων». 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.255.983,33 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8115 µε τίτλο «διάφορα έξοδα». 

                            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 
 



5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 470.796,06 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8116 µε τίτλο «δαπάνες 

προµήθειας αναλωσίµων». 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 102.250,18 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8117 µε τίτλο «λοιπά έξοδα». 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 145.146,00 €  για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8121 µε τίτλο «αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων». 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.352,917,29 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8122 µε τίτλο «έργα». 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 26.797,92 €  για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8123 µε τίτλο «µελέτες, έρευνες 

πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες». 

10. Άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως της πράξεως 75/2012 του Ζ΄ Κλιµακίου 

του ελεγκτικού Συνεδρίου.  

11. Ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή - εκτέλεση της µε αριθµό 

719/2155/734/2011 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως 

της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά του ∆ήµου Χερσονήσου 

12. 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. 

13. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής 

(632 παρ. 1 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 2 

ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 105/331/99/2012 διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε 

επί αιτήσεως του Φαζάκη Γεωργίου κατά του ∆ήµου Χερσονήσου ως 

καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Γουβών. 

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.039,99 € σε βάρος του ΚΑ 10.7135.0010 για 

την πληρωµή της προµήθειας συστήµατος καθαρισµού νερού του ∆ήµου. 

15. ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «συντήρηση χώρων αστικού 

και περιαστικού πρασίνου του ∆ήµου Χερσονήσου». 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 58.017,62 € σε βάρος του ΚΑ 30.7112.0003 για 

την αγορά ακινήτου συνιδιοκτησίας κατά 50% εξ’ αδιαιρέτου των 

Κων/νου ∆ιαµαντάκη του Μενελάου και Άννας Καρπέτα – ∆ιαµαντάκη 

του Μενελάου και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6494 για την πληρωµή συµβολαιογραφικών εξόδων και εξόδων 

µεταγραφής. 

17. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Τοπική Κοινότητας Κόξαρης της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών.  



18. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας φρέσκου γάλακτος 

εργαζοµένων έτους 2012. 

 

   
         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 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


