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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  25-2-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 4776 

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 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  1
η
  του µηνός Μαρτίου 2013, ηµέρα Παρασκευή  

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

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί ορισµού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων  

διαγωνισµών, προµηθειών που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ΈΚΠΟΤΑ του ∆ήµου Χερσονήσου. 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.265,36 € για την πληρωµή οφειλών 

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

έξοδα προσωπικού». 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 683,35 € για την πληρωµή οφειλών 

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

αρχόντων και τρίτων». 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 907.382,69 € για την πληρωµή οφειλών 

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

τρίτων – παροχές τρίτων». 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Χειρακάκη Γεώργιο 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ζερβάκη Ιωάννα 

2. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

3. Σέγκο Ιωάννη 

4. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

5. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 
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5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.889.928,69 € για την πληρωµή οφειλών 

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

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 384.466,18 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8116 µε τίτλο «δαπάνες 

προµήθειας αναλωσίµων». 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.521,15 € για την πληρωµή οφειλών 

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

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 120.302,17 €  για την πληρωµή οφειλών 

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

τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων». 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 873.355,36 € για την πληρωµή οφειλών 

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

10. 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». 

11. Ψήφιση πίστωσης  ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6321 για την 

πληρωµή  «Τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων». 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00  € σε βάρος του ΚΑ 10.6323.0001 για  

«∆απάνες ελέγχου ΚΤΕΟ  οχηµάτων του ∆ήµου» . 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6323.0002 για 

«Μεταβίβαση αδειών οχηµάτων των τέως ∆ήµων στο ∆. Χερσονήσου».  

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6322 για την 

πληρωµή «Τελών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων». 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6323 για την 

πληρωµή «λοιπών τελών κυκλοφορίας».  

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00  € σε βάρος του ΚΑ 50.6321  για την 

πληρωµή «Τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων». 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002  

για την πληρωµή της «προµήθειας οικοδοµικών υλικών» του ∆ήµου 

2013». 

18. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της «Προµήθειας  καυσίµων & 

λιπαντικών έτους 2012-2013» σε βάρος των Κ.Α. 10.6641.0002, 

30.6641.0001 και 50.6641.0001 µε ποσά αντίστοιχα 100.000,00, 

130.000,00 και 13.234,00 ευρώ. 

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 78.720,00 € για την πληρωµή της «Προµήθειας  

προκατασκευασµένων αιθουσών στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου». 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 62.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7132.0001 για 

την πληρωµή της προµήθειας «Μεταχειρισµένου σπαστού φορτωτή για 

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας». 

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6451.0001 για 

την πληρωµή της συνδροµής στη Νοµική Βάση Πληροφοριών 

«ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ». 
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22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6451.0002 για 

την πληρωµή της συνδροµής στην Τράπεζα Πληροφοριών 

«∆ΗΜΟΣΝΕΤ». 

23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6451.0003 για 

την πληρωµή της συνδροµής µας σε εφηµερίδες και περιοδικά. 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6452.0001 για 

την πληρωµή της συνδροµής internet. 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6726.0001 για 

την πληρωµή της συνδροµής µας στον ΣΕ∆ΗΚ. 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.400,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6726.0002 για 

την πληρωµή της συνδροµής µας στην ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α  Κρήτης. 

27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 €  σε βάρος του ΚΑ 10.6461.0001 για 

την πληρωµή δηµοσιεύσεων ισολογισµών – αγγελιών - ανακοινώσεων. 

28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6462.0001 για 

την πληρωµή δηµοσιεύσεων προκηρύξεων. 

29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6463.0001 για 

την πληρωµή λοιπών δηµοσιεύσεων. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6494 για την 

πληρωµή εξόδων συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών. 

31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6495.0001 για 

την πληρωµή των κοινοχρήστων διαµερισµάτων. 

32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.983,97 € σε βάρος του ΚΑ 00.6516.0001 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας. 

33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.100,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0001 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Επισκοπής 86519 Παγκρήτιας. 

34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.526,42 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0002 για 

χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας  

35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 109.555,47 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0003 

για την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Χερσονήσου 84721 

Παγκρήτιας. 

36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0004 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Επισκοπής  11905/00/01 ΤΠ∆. 

37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.729,23 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0005 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Επισκοπής  11905/00/02 ΤΠ∆. 

38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.307,68 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0006 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Γουβών  11447/00/06 ΤΠ∆. 

39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.877,15 € σε βάρος του ΚΑ 00.6511.0001 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Επισκοπής  102639 

Παγκρήτιας. 

40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.100,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6511.0002 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Επισκοπής  102652 Παγκρήτιας 

(ανοιχτό αλληλόχρεο). 

41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6521.0001 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Επισκοπής 86519 Παγκρήτιας. 
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42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.482,70 € σε βάρος του ΚΑ 00.6521.0002 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας. 

43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.523,81 € σε βάρος του ΚΑ 00.6521.0003 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Χερσονήσου 84721 

Παγκρήτιας. 

44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 25,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6521.0004 για την 

πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Επισκοπής 11905/00/01 ΤΠ∆. 

45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.518,99 € σε βάρος του ΚΑ 00.6521.0004 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ∆. 

46. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.570,39 € σε βάρος του ΚΑ 00.6521.0006 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆. Γουβών 11447/00/06 ΤΠ∆. 

47. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.553,57 € σε βάρος του ΚΑ 30.7411.0001 για 

την πληρωµή εκπόνησης µελέτης «ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου 

Ανώπολης». 

48. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.917.000,00  € σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0001 

για την πληρωµή της δαπάνης συλλογής και µεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων. 

49. Ψήφιση πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7134.0003 για 

την πληρωµή της προµήθειας Λογισµικού Υπολογισµού ΚΕΝΑΚ & Η/Μ 

Εφαρµογών. 

 

             Ο Αντιπρόεδρος  

         Οικονοµικής Επιτροπής               

           Ευάγγελος Χατζάκης 

         
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.48β  

2. Φ. Β3 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


