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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 17
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 29η  του µηνός Ιουλίου 2011, ηµέρα Παρασκευή 

και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Προέλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

2. Προέλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην ∆ήµου 

Γουβών. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄βελτίωση χώρων 

πλατείας Αβδού΄΄. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄αποπεράτωση 

αποχέτευσης συνοικισµού Αγ. Ιωάννη Επάνω Βάθειας΄΄. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης Τ.∆. Ελιάς και Τ.∆. Γουβών΄΄. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ανάπλαση οδού Εισοδείων 

στο Μάλια΄΄. 

                            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 
 



7. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄συνέχιση της ανάπλασης 

της οδού ∆ράκου έως την οδό Θερµοπυλών ∆∆ Μαλίων΄΄. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄ανακατασκευή γηπέδου 

Μαλίων΄΄. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ανάπλαση κοινοχρήστων 

χώρων παλαιάς πόλης οικ. Μαλίων΄΄. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ΄΄µελέτη για την 

δηµιουργία χώρων άθλησης  προπ. & έδρασης του σταδίου κλασσικού 

αθλητισµού ∆∆ Μαλίων΄΄ 

11. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια υλικών φαρµακείου. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΄΄επέκταση – συµπλήρωση 

δηµοτικού φωτισµού εντός του βιοτεχνικού πάρκου ΒΙΟΠΑΝ Α. Ε. 

Ανώπολης΄΄ και ορισµός υπολόγου. 

13. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εργασιών συντήρησης και επισκευής 

κλιµατιστικών µονάδων δηµοτικών κτιρίων για το έτος 2011. 

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 496.748,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0012 

για την υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 

Χερσονήσου και Φο∆ΣΑ για τη συλλογή και µεταφορά στερεών 

αποβλήτων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μαλίων – Γουβών – Επισκοπής. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 497.991,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0011 

για την υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 

Χερσονήσου και Φο∆ΣΑ για την υλοποίηση αποκοµιδής ανακυκλωµένων 

υλικών του ∆ήµου Χερσονήσου και µεταφορά στο Κέντρο ∆ιαλογής 

Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ). 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 370.274,83 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0004 

για την υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 

Χερσονήσου και Φο∆ΣΑ για τη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων λόγω 

παρέλευσης τριµήνου 2011. 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 590.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0001 

για την πληρωµή Τελών Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. 

18. ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή συνδροµών σε εφηµερίδες και 

περιοδικά. 

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

την πληρωµή δηµοσιεύσεων ισολογισµών – αγγελιών – ανακοινώσεων 

κλπ. 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6462.0001 για 

την πληρωµή δηµοσιεύσεων για έργα. 

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6463.0001 για 

την πληρωµή λοιπών δηµοσιεύσεων. 

22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.632,74 € για την εξόφληση της µε αριθµό 

2696/2010 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου και της επισπεύδουσας ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ. 



23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.290,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6321 για την 

πληρωµή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων. 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.042,50 € σε βάρος του ΚΑ 20.6322 για την 

πληρωµή τελών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων. 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € σε βάρος του ΚΑ 25.6321 για την 

πληρωµή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων. 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.365,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6323 για την 

πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας τεχνικής υπηρεσίας. 

27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 50.6321 για την 

πληρωµή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας. 

28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 570,00 € σε βάρος του ΚΑ 70.6323 για την 

πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας λοιπών υπηρεσιών. 

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

την πληρωµή δαπανών ελέγχου ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6323.0002 για 

την πληρωµή µεταβίβασης αδειών οχηµάτων των τέως ∆ήµων στο ∆ήµο 

Χερσονήσου. 

31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.974,10 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0071 για 

την εξόφληση αµµοβολή και χρωµατισµός φωτιστικών σωµάτων στον 

παραλιακό δρόµο Γουβών – Γουρνών. 

32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 73,90 € σε βάρος του ΚΑ80.8115.0095 για την 

εξόφληση  εκτυπώσεις – εκδόσεις – βιβλιοδετήσεις, τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

33. ψήφιση πίστωσης ποσού 3.820,98 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0034 για 

την εξόφληση της προµήθειας ειδών γραφείου έτους 2010 τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0071 για 

την εξόφληση οφειλής για προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων τέως 

∆. Επισκοπής. 

35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,86 € σε βάρος του ΚΑ 80.8116.0073 για 

την εξόφληση οφειλής για προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων τέως 

∆. Επισκοπής. 

36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.273,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0004 για 

την εξόφληση οφειλής φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών τέως ∆, Γουβών. 

37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0108 για 

την εξόφληση οφειλής συντήρηση εφαρµογής µελετών τέως ∆. Μαλίων. 

38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0046 για 

την εξόφληση οφειλής συντήρηση εφαρµογών λογισµικού τεχνικής 

υπηρεσίας τέως ∆. Χερσονήσου. 

39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.974,05 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0037 για 

την εξόφληση οφειλής µίσθωσης χηµικών τουαλετών τέως ∆. Γουβών. 



40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 833,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0145 για 

την εξόφληση οφειλής αποµαγνητοφώνησης πρακτικών ∆Σ τέως ∆. 

Μαλίων. 

41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.252,58 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0001 για 

την εξόφληση του έργου συντήρηση καθαρ. Αγωγού όµβριων στην 

περιοχή Βραχόκηπος τέως ∆. Γουβών. 

42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.821,40 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0158 για 

την εξόφληση οφειλής για έκδοση εφηµερίδας στον τέως ∆. Μαλίων. 

43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.252,58 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0003 για 

την εξόφληση οφειλής για το έργο συντήρηση σηπτικών δεξαµενών στην 

περιοχή Ελιάς του τέως ∆. Γουβών. 

44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.376,00 € σε βάρος του ΚΑ 25.7412.0002 για 

την πληρωµή της µελέτης κατασκευής αγωγού όµβριων Μπορδιάς Τ.∆. 

Ανώπολης. 

45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.462,53 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0135 για 

την εξόφληση του 1
ου

 και τελικού λογαριασµού για το έργο αντιστήριξη 

τµήµατος παραλιακής οδού 25
η
 Μαρτίου. Τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

46. Ψήφιση πίστωσης ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0047 για 

την εξόφληση οφειλής εκκενώσεις βόθρων τέως ∆. Χερσονήσου. 

47. Λήψη απόφασης περί ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή – εκτέλεση της 

µε αριθµό 719/2155/734/2011 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του ΜΠρΗρ η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

48. Λήψη απόφασης περί ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή – εκτέλεση της 

µε αριθµό 720/2156/735/2011 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του ΜΠρΗρ η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά 

του ∆ήµου Χερσονήσου.     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 

καα 

 

      Κοκκινάκη Αικατερίνη 


