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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  6-2-2015 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. 2270 

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 5η 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  10
η
  του µηνός Φεβρουαρίου 2015, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 

παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6451.0003  και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή της συνδροµής σε εφηµερίδες και 

περιοδικά. 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6451.0002  και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή της συνδροµής στην Τράπεζα 

πληροφοριών ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ. 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6451.0001  και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή της συνδροµής στη Νοµική Βάση 

Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6311.0001 και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή του φόρου των τόκων 10% Ν. 3852/2010. 

 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βασιλείου Αντώνιο 

2. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

3. Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα 

4. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

5. Παρλαµά Κων/νο 

6. Σέγκο Ιωάννη 

7. Φιλιππάκη Κων/νο  

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπουτσάκη Γεώργιο 

2. Λουλουδάκη Απόστολο 

3. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

4. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

5. Μπιτζαράκη Αντώνιο 
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5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6154.0001 και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή λοιπών εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης. 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6495.0001  και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή κοινόχρηστα διαµερισµάτων. 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6462.0001 και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή δηµοσιεύσεων προκηρύξεων. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6461.0001 και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή δηµοσιεύσεων ισολογισµών – αγγελιών – 

ανακοινώσεων. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6463.0001 και 

έγκριση ΠΑΥ  για την πληρωµή λοιπών δηµοσιεύσεων. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού  1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6452.0001  και 

έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή συνδροµής INTERNET. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 92.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6122.0001 και 

έγκριση ΠΑΥ  για την πληρωµή εξόδων κίνησης Προέδρων ∆ηµοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων. 

12.  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για αγορά 

ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Ποταµιών. 

13. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για εργασίες 

αποµαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

έτους 2015. 

14. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή 

της προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου µε Φο∆ΣΑ για αποκοµιδή 

απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών. 

15. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου άνευ ανταλλάγµατος 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. στο ∆ήµο 

Χερσονήσου.  

16. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης και ψήφιση 

πίστωσης ποσού 7.569,49 € σε βάρος του ΚΑ 00.6492.0001 για την 

πληρωµή της 1399/2014 διαταγής πληρωµής. 

17. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 30.7135.0001 για την πληρωµή της προµήθειας 

επέκταση συστήµατος επικοινωνίας ΤΕΤΡΑ. 

18. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 10.6262.0001 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης 

και επισκευής συστηµάτων πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων έτους 

2015. 

19. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0004 για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων έτους 

2015. 

20. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0002  για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων έτους 2015. 
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21. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0005 για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής κλιµατιστικών µονάδων δηµοτικών κτιρίων 

έτους 2015. 

22. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0004  για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής καυστήρων δηµοτικών κτιρίων έτους 2015. 

23. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 30.6264.0002 για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων, ηλεκτρικών εργαλείων 

µηχανοστασίου έτους 2015. 

24. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0006 για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων των κτιρίων έτους 2015. 

25. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6262.0005  για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων έτους 2015. 

26. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6276.0001 για την εκτέλεση των εργασιών δαπάνες 

εκκενώσεις βόθρων έτους 2015. 

27. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6363.0001 για δαπάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων Υπηρεσίας 

∆ιοίκησης του ∆ήµου. 

28. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 20.6323.0002 για δαπάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων Υπηρεσίας 

καθαριότητας. 

29. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 30.6323.0002 για δαπάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων τεχνικής 

υπηρεσίας. 

30. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 20.6323.0001 για την πληρωµή τελών χρήσης 

µηχανηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας. 

31. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού  6.500,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 30.6363.0001 για την πληρωµή τελών χρήσης 

µηχανηµάτων Τεχνικής Υπηρεσίας. 

32. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 10.6321.0001 για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας 

επιβατηγών αυτοκινήτων. 

33.  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 20.6322.0001 για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας 

φορτηγών αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας. 

34. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.300,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 30.6322.0001 για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας 

φορτηγών αυτοκινήτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. 
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35. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € 

για την πληρωµή της προµήθειας χηµικού υλικού έτους 2015. 

36. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € 

για την πληρωµή της προµήθεια γραφικής ύλης και ξηρογραφικού 

χαρτιού έτους 2015. 

37.  Σύνταξη όρων και έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την 

εκτέλεση της προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού έτους 2015. 

38. Άσκηση ή µη άσκηση προσφυγής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 

Ηρακλείου κατά της από 27-11-2014 ∆ιαπιστωτικής Πράξεως της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 των Νόµων Ηρακλείου 

Λασιθίου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

39. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για ην πληρωµή 

οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων. 

40. Εισήγηση προς το ∆Σ για την 5
η
 αναµόρφωση προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 160 & 

161 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5-/15-6-1959. 

41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.539,50 € σε βάρος του ΚΑ 80.8261.0001 για 

την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στην Κοµπαράκη 

Αριστέα. 

42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.222,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7321.0002  για 

την πληρωµή του έργου βελτίωση χώρων και επισκευή δηµοτικών 

κτιρίων στην ΠΑΒΓ. 

43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.793,58 € σε βάρος του ΚΑ 15.7336.0002 για 

την πληρωµή του έργου συντήρηση συνθετικών χλοοταπήτων σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 

44. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης για την 

προµήθεια µε τίτλο προµήθεια ΄΄Φωτιστικά σώµατα για τη ∆.Ε 

ΓΟΥΒΩΝ΄΄. 

45. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης για την 

προµήθεια µε τίτλο προµήθεια ΄΄Φωτιστικά σώµατα για τη ∆.Ε 

ΜΑΛΙΩΝ΄΄. 

46. Σύνταξη όρων και έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της προµήθειας µε 

τίτλο ΄΄Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για το ∆ήµο Χερσονήσου και 

τα νοµικά του πρόσωπα για τα έτη 2015 – 2016».   

47. Σύνταξη όρων και έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της προµήθειας µε 

τίτλο «Σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Ν. 

Ηρακλείου». 

48. Έγκρισή Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για 

δαπάνες υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. 
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Ο Πρόεδρος  

Οικονοµικής Επιτροπής               

Εµµανουήλ Πλευράκης 

 

  
          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο ∆ηµάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


