
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  16-3-2012 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 7060 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 - 404645. 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6
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 20
η
  του µηνός Μαρτίου 2012, ηµέρα Τρίτη και 

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

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.110,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6726.0011 για 

την πληρωµή της συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε. 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την εκτέλεση της προµήθειας 

εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης σχολείων ∆ήµου Χερσονήσου (ΕΣΠΑ 

2007 – 2013). 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.753,07 € σε βάρος του ΚΑ 30.7324.0003 για 

την πληρωµή του έργου «πλακοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ∆.Τ. 

Χαρασού». 

                            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 
 



4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 70.7326.0002 για 

την πληρωµή του έργου «διαµόρφωση χώρου δηµοτικού πηγαδιού 

οικισµού Ποταµιών». 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7326.0001 για 

την πληρωµή του έργου «διαµόρφωση δηµοτικού ακινήτου στην Άνω 

Κερά». 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 38.339,92 € σε βάρος του ΚΑ 70.7331.0008 για 

την πληρωµή του έργου «επισκευή σχολικών κτιρίων Γυµνασίου και 

∆ηµοτικού ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου». 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0005 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης και επισκευή πυροσβεστήρων 

δηµοτικών κτιρίων. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0008 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης – επισκευής ανελκυστήρων 

δηµοτικών κτιρίων. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0007 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης και επισκευής κλιµατιστικών 

µονάδων δηµοτικών κτιρίων. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης και επισκευής συστηµάτων 

πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0005 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων. 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0004 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης καυστήρων δηµοτικών κτιρίων. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0002 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων 

εγκαταστάσεων . 

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0003 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης συστηµάτων αντικεραυνικής 

προστασίας δηµοτικών κτιρίων. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.7331.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης υποσταθµού ∆ΕΗ δηµοτικού 

κτιρίου. 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6264.0002 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων / 

ηλεκτρικών εργαλείων µηχανοστασίου. 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6264.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

µηχανηµάτων εργασιών πρασίνου. 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 720.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0001 

για την πληρωµή τελών υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. 



19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.780,19 € σε βάρος του ΚΑ 35.7336.0005 για 

την πληρωµή των εργασιών συντήρησης χλοοταπήτων ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.050,42 € σε βάρος του ΚΑ 10.6643.0001 για 

την πληρωµή της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης. 

21. 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 2547/8106/2630/2011 

διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως του Μαρή Μύρωνος του 

Σπυρίδωνος κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του 

πρώην ∆ήµου Γουβών, και περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή της. 

22. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 45/2012 

οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

(τακτικής διαδικασίας), µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η µε αριθµ. 

κατ. Γ.Α 2814/ΤΜ/504/2010 αγωγή της Μυρτώς Βουλγαράκη κατά του  

πρώην ∆ήµου Γουβών. 

23. Ψήφισης πίστωσης (Κ.Α 00.6492.0001 και 00.6492.0002) για την 

πληρωµή της µε αριθµό 1908/5984/1983/2011 τελεσίδικης 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. 

24. Ψήφισης πίστωσης (Κ.Α 00.6492.0001 και 00.6492.0002) για την 

πληρωµή της µε αριθµό  2036/6397/2094/2011 διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε 

επί αιτήσεως του Κων/νου Γ. Καστανάκη, χωµατουργού, κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών. 

25. Ψήφισης πίστωσης (Κ.Α 00.6492.0001 και 00.6492.0002) για την 

πληρωµή της µε αριθµό 300/2011 τελεσίδικης απόφασης του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου 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. 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 48.989,75 € για την εξόφληση της απαίτησης 

της µε αριθµό 2051/2011 ∆ιαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του ΜΠρΗρ 

και της επισπεύδουσας Μακράκης Σπυρίδων  και ΣΙΑ Ε.Ε. SMG τεχνική. 

27. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση της απαίτησης της µε αριθµό 

2383/2011 διαταγής πληρωµής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και του 

επισπεύδοντος Εµµ. Κουφαλιτάκη . 

28. Άσκηση ή µη έφεσης κατά της απόφασης 405/2010 του ΜΠρΗρ και κατά 

του Γ. Λιάπη. 



29. Περί ορισµός δικηγόρου για την υπεράσπιση του Γεωργίου ∆ανελάκη 

πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Χερσονήσου ενώπιον του Α΄ 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου την 8-10-2012. 

  

 

   
          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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


