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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  15-3-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 6557 

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  19
η
  του µηνός Μαρτίου 2013, ηµέρα 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 € µε το ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 

20.7325.0013 του έτους 2013, για την εκτέλεση του έργου «τοποθέτηση 

µίας µονοφασικής παροχής στη θέση Κοψάς (Κεφαλογιάννη µετόχι)».  

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.400,45 € µε το ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 

20.7325.0013 του έτους 2013, για την εκτέλεση του έργου «επέκταση 

δηµοτικού φωτισµού εντός οικισµού Χερσονήσου του ∆.∆. Χερσονήσου». 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 860,88 € µε το ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 

20.7325.0013 του έτους 2013, για την εκτέλεση του έργου «παραλλαγή 

δικτύου της ∆ΕΗ Α.Ε. στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στις Κάτω Γούβες 

και ορισµός υπολόγου. 

                            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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4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.7331.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση υποσταθµού ∆ΕΗ δηµοτικού 

κτιρίου». 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0005 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 

µονάδων δηµοτικών κτιρίων». 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0005 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων». 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0006 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση – επισκευή ανελκυστήρων  των 

κτιρίων του ∆ήµου». 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6264.0002 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων -

ηλεκτρικών εργαλείων µηχανοστασίου». 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0004 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση καυστήρων δηµοτικών κτιρίων». 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0002 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 

εγκαταστάσεων ». 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0004 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων 

δηµοτικών κτιρίων». 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση και επισκευή συστηµάτων 

πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων». 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0003 για την 

πληρωµή των εργασιών «συντήρηση συστηµάτων αντικεραυνικής 

προστασίας δηµοτικών κτιρίων». 

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6264.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση και επισκευή λοιπών 

µηχανηµάτων πρασίνου». 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6264.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση των µηχανηµάτων υπηρεσίας 

Τεχνικών έργων. 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6263.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 

υπηρεσίας Τεχνικών έργων». 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6263.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας ∆ιοίκησης». 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 50.6263.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας». 
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19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0003 για 

την πληρωµή των εργασιών «συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού». 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6672.0001 για 

την πληρωµή της προµήθειας ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων 

υπηρεσίας ∆ιοίκησης». 

21. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων για 

το έτους 2013. 

22. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 € σε βάρος των ΚΑ 

10.6612.0001 και 10.6613.0003 για την εκτέλεση της προµήθειας γραφικής 

ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού για το έτος 2013. 

23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00  σε βάρος του ΚΑ 10.6671.0002 για 

την εκτέλεση της προµήθειας ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων των 

υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2013. 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την εκτέλεση της προµήθειας 

µηχανηµάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου για το 

έτος 2013. 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6654.0002 για 

την εκτέλεση της προµήθειας εργαλείων, ανταλλακτικών και λοιπών 

υλικών πρασίνου για την υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου για το έτος 2013. 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6654.0001 για 

την εκτέλεση προµήθειας φαρµάκων, λιπασµάτων, εδαφοβελτιωτικών για 

την υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου για το έτος 2013. 

27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.7135.0002 για 

την εκτέλεση της προµήθειας αρδευτικών εξαρτηµάτων υπηρεσίας 

πρασίνου για το έτος 2013. 

28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6692.0001 για 

την εκτέλεση της προµήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 

χλοοτάπητα υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2013. 

29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.7131.0001 για 

την εκτέλεση της προµήθειας µηχανηµάτων. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6615.0001 για 

την εκτέλεση της εργασίας ¨εκτυπώσεις τυποποιηµένων εγγράφων¨. 

31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.956,90 € σε βάρος του ΚΑ 00.6117.0001 για 

την εκτέλεση της εργασίας «ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειµένων των 

αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου έτους 2013». 

32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.7336.0005 για 

την εκτέλεση των εργασιών «συντήρηση χλοοταπήτων του ∆ήµου για το 

έτος 2013». 

33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221.0002 για 

την εκτέλεση των εργασιών «ταχυµεταφορές(courier), για το έτος 2013». 

34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0003 για 

την πληρωµή του έργου ανάπλαση δηµοτικών οδών στο Μάλια. 
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35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6279.0001 για 

την πληρωµή της δαπάνης για τέλη υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. 

36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6331.0001 για την 

πληρωµή του τέλους υπαγωγής δηµοτικών κτιρίων στη ρύθµιση του Ν. 

4014/2011. τακτοποίηση ισογείου καταστήµατος Κρασίου. 

37. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων, λαχανικών-

φρούτων, κρεάτων, άρτου & αρτοσκευασµάτων για τους παιδικούς 

σταθµούς ∆ήµου Χερσονήσου. 

38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.950,35 € σε βάρος του ΚΑ 30.6265.0001 για 

την πληρωµή των εργασιών ενοποίησης τηλε κέντρου 

39. Λήψη απόφασης περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου 

Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ εδ. γ΄ 

του Ν. 3852/2010, για την υπεράσπιση του Γεωργίου Μεραµβελιωτάκη, 

πρώην Αντιδηµάρχου Γουβών, κατηγορούµενου, ενώπιον του Α΄ 

Τριµελούς Πληµ/κείου Ηρακλείου (δικάσιµος: 01-04-2013), για παράβαση 

καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση, υπό την ως άνω ιδιότητά του. 

40. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου 

Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ εδ. γ΄ 

του Ν. 3852/2010, για την εκπροσώπηση των ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ κλπ. 

πρώην δηµοτικών συµβούλων του ∆ήµου Μαλίων (συν. 11), καλουµένων 

για παροχή εξηγήσεων ενώπιον της Πταισµατοδίκου Ηρακλείου, στα 

πλαίσια διενεργούµενης προκαταρκτικής εξέτασης. 

41. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή – εκτέλεση της 

µε αριθµό 75/2012 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου 

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

176/2011 αγωγή του Χρήστου Ριτσόπουλου  κατά του  ∆ήµου 

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών.  

 
          Ο Πρόεδρος  

        Οικονοµικής Επιτροπής               

        Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

        
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 


