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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 9η  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  24
η
  του µηνός Απριλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας µέσων 

ατοµικής προστασίας εργαζοµένων του ∆ήµου. 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6633.0001 για 

την πληρωµή της προµήθειας χηµικού υλικού. 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 25.6662.0001 για 

την πληρωµή της προµήθειας υδραυλικών εξαρτηµάτων. 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.7135.0002 για 

την προµήθεια αρδευτικών εξαρτηµάτων υπηρεσίας πρασίνου. 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6692.0001 για 

την πληρωµή της προµήθειας δέντρων, σπόρων, φυτών. 

                            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 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6654.0002 για 

την πληρωµή της προµήθειας εργαλείων, ανταλλακτικών και λοιπών 

υλικών πρασίνου. 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 356654.0001 για 

την πληρωµή της προµήθειας φαρµάκων, λιπασµάτων, 

εδαφοβελτιωτικών. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.033,18 € σε βάρος του ΚΑ 50.6063.0003 για 

την πληρωµή της προµήθειας διαφόρων εφοδίων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

του ∆ήµου. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 357,72 € για τοποθέτηση µίας µονοφασικής 

παροχής και ενός φωτιστικού στη Τοπική Κοινότητα Ελιάς προς την 

εκκλησία Αγ. Εφραίµ. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 € για τοποθέτηση µίας µονοφασικής 

παροχής και τεσσάρων φωτιστικών στην περιοχή µετά τις Πάνω Γούβες 

προς Καλό Χωριό. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 € για τοποθέτηση µίας µονοφασικής 

παροχής στη θέση Κεφαλογιάννη Μετόχι. 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 € για τοποθέτηση µίας µονοφασικής 

παροχής και οχτώ φωτιστικών στην περιοχή Τοµπρούκ στη θέση 

Κάλυβος. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 878,61 € για παραλλαγή µετατόπιση δικτύου 

∆ΕΗ στον οικισµό Χερσονήσου του ∆. ∆. χερσονήσου  

14. Ψήφιση πίστωσης επιµέρους πιστώσεων των παρακάτω ΚΑ που αφορούν 

δηµοσιεύσεις του ∆ήµου α) 10.6461.0001 δηµοσιεύσεις ισολογισµών – 

αγγελιών  - ανακοινώσεων κλπ, β) 10.6462.0001 δηµοσιεύσεις 

προκηρύξεων, γ) 10.6463.0001 λοιπές δηµοσιεύσεις. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.900,00 € για την πληρωµή συνδροµών σε 

εφηµερίδες και περιοδικά. 

16.  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού τρίτης επαναληπτικής δηµοπρασίας 

για την εκτέλεση της προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων έτους 2011. 

17. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων έτους 2012. 

18. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της 

αρίθµ. 51/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου 

(απαίτηση του εργολάβου Ε. Ντάκουλα από έργα στον τέως ∆ήµο 

Επισκοπής συνολικού ποσού 20.199,66€ . 

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

(633 παρ. 1 ΚΠολ∆), ανακοπής (933 ΚΠολ∆)] και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης (938 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 πρώην ∆ήµου Γουβών.  

20. Λήψη απόφασης περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου 

Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 



(ΦΕΚ 138 Α΄/16-06-2011), για την υπεράσπιση του Ευάγγελου Χατζάκη, 

πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Γουβών, κατηγορούµενου, 

ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου, για κατάληψη 

δηµοσίου κτήµατος υπό την ως άνω ιδιότητά του.  

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

(632 παρ. 1 ΚΠολ∆), και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 3 

ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 506/1701/507/2012 διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε 

επί αιτήσεως του ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γ. 

Σταυρακαντωνάκης Α.Ε.Β.Ε»  κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως 

καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών.  

 
         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 


