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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 20
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 15
η
  του µηνός Οκτωβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα 

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

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί απόδοσης λογαριασµού του υπολόγου Κοπανάκη Νικολάου για την 

πληρωµή του έργου ΄΄ µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στον οικισµό 

Χερσονήσου του ∆. ∆. Χερσονήσου ΄΄ του ∆ήµου µας. 

2. Περί απόδοσης λογαριασµού της υπολόγου Κουρλετάκη Μαρίας – 

Ελένης για την πληρωµή του έργου ΄΄ ηλεκτροδότηση βιολογικού στη 

θέση Βραχόκηπος ΄΄ του ∆ήµου µας. 

3. Περί απόδοσης λογαριασµού του υπολόγου Χρονάκη Γεωργίου για την 

πληρωµή του έργου ΄΄ τοποθέτηση µονοφασικής παροχής και 4 

φωτιστικών σωµάτων στην περιοχή µετά τις Πάνω Γούβες προς Καλό 

Χωριό ΄΄ του ∆ήµου µας. 

                            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. Παράταση απόδοσης λογαριασµού για την εκτέλεση του έργου 

«παραλλαγή – µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στη θέση Καστρί στο Λ. 

Χερσονήσου του ∆. Χερσονήσου (σχετ. 278/2012 ΑΟΕ)  

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6142.0005 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή στην Τράπεζα Πειραιώς 

Α.Ε. για την προµήθεια για εξυπηρέτηση συναλλαγών ∆ΙΑΣ. 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 262,42 € σε βάρος του ΚΑ 00.6421του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης του κ. 

∆ηµάρχου στην Αθήνα στις 5-9-2012. 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.400,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8112.0017 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την εξόφληση οφειλής εξόδων κίνησης 

Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 2011. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή ασφαλίστρων οχηµάτων 

(απορριµµατοφόρων) υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή ασφαλίστρων οχηµάτων της τεχνικής 

υπηρεσίας του ∆ήµου. 

10. ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εργασιών αποµαγνητοφώνησης 

πρακτικών συνεδριάσεων του ∆Σ για το έτος 2011. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση της απαίτησης των Αικ. 

Τζωρτζακάκη και Γ. Χρονάκη από την απόφαση 414/2010 του Α΄ 

Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  

12. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου «ανακαίνιση και επισκευή 

διαµερίσµατος ιδιοκτησίας του ∆ήµου που βρίσκεται στην πλατεία 

∆ασκαλογιάννη Ηρακλείου». 

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

προµήθειας λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού για το έτος 

2012. 

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

προµήθειας «σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου 

Γουρνών». 

15. Περί ορισµού νέας ηµεροµηνίας διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

προµήθειας µεταχειρισµένου σπαστού φορτωτή για δράσεις 

πυροπροστασίας λόγω αναστολής λειτουργίας των ∆ήµων στις 12 και 13 

Σεπτεµβρίου 2012. 

16. Περί απευθείας ανάθεση των πακέτων Ε και ΣΤ της προµήθειας 

εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης Σχολείων και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

17. Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου βελτίωση δηµοτικού 

καταστήµατος οικισµού Ανώπολης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

18. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή των 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Χερσονήσου. 

19. Λήψη απόφαση για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της 

85/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου και της 



απαίτησης του Ι. Τιγκίρη (από εισιτήρια µετακίνησης αιρετών πρώην 

∆ηµάρχου Χερσονήσου και µελών ∆.Σ. νυν ∆ήµου Χερσονήσου). 

20. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη αιτήσεως ανακλήσεως της 

αποφάσεως 206/12 αναστολής εκτέλεσης κατά Ορφανού Γεωργίου λόγω 

παραβιάσεως των όρων. 

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη Εφέσεως κατά την αποφάσεως 

528/12 για την µείωση του µισθώµατος του Εµµ. Ταµιωλάκη (µισθωτή 

του δηµοτικού ακινήτου Κρασίου). 

 
        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 


