
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 15-02-2012 

 

  3
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         14-02-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Άσκηση ή µη ένδικου βοηθήµατος της Ανακοπής & Αιτήσεως 

Αναστολής κατά της 2
ης

 Αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας 

τρίτου για την εκτέλεση της µε αριθ. 2058 & 2059 /2011 

∆ιαταγών Πληρωµής του ∆ικαστή του ΜΠρΗρ. & της 

επισπεύδουσας Κ/Ξ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ - ΤΖΙΡΑΚΗΣ 

57 Εγκρίνεται 

οµόφωνα.   

Να ασκηθούν τα 

Ένδικα Βοηθήµατα. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της αριθ. 129/2011 

Τελεσίδικης ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Χερ/σου η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ΖΑΧΑΡΙΑ 

ΡΟ∆ΙΤΑΚΗ κατά του ∆ήµου Χερ/σου. 

58 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης. 

 

3. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της αριθ. 130/2011 

Τελεσίδικης ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Χερ/σου η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ΖΑΧΑΡΙΑ 

ΡΟ∆ΙΤΑΚΗ κατά του ∆ήµου Χερ/σου. 

59 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης. 

 

4. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της αριθ. 

900/3593/ΕΓ//2011 Τελεσίδικης Απόφασης του ΜΠρΗρ.  

(ειδικής διαδικασίας) µε την οποία έγινε δεκτή η µε αριθ. 

κατ. Γ.Α. 3593//ΕΓ/2010 αγωγή των εναγόντων ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΕΤΡΑΚΗ & ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ κατά του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων. 

60 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

  

5. Περί έγκρισης άσκησης της από 3/2/2012 και µε αριθ. κατ. 

1036/6-2-2012 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Ε΄ Τµήµατος 

ΣτΕ για την ακύρωση της αριθ. 3809/1-11-2011 απόφασης 

του ΓΓΑ∆ Κρήτης περί ανανέωσης της απόφασης έγκρισης 

περ/κών όρων για τη λειτουργία των µηχ/των 

εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος θραύσης αδρανών 

υλικών της εταιρίας ‘ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ’       

61 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

Κ. Χατζάκης: 

«∆ιαφωνώ διότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι 

για την άσκηση 

αίτησης ακύρωσης»   

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.822,54 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6492.0001 για την πληρωµή του υπολοίπου της 

τελεσίδικης απόφασης Πρωτοδικείου Κρήτης 232/2011 του 

ενάγοντα ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του πρώην ∆ήµου 

Γουβών (κεφ. 15.000,00 συν τόκοι υπερηµερίας 820,54).  

62 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης.  
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7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 27.525,30 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0075 για την εξόφληση οφειλής από την επισκευή 

αντλητικών συγκροτηµάτων ύδρευσης – άρδευσης τέως 

∆ήµου Γουβών αντίστοιχα.  

63 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.091,46 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0083 για την εξόφληση οφειλής προµήθειας 

καυσίµων 2011. 

64 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας εξοπλισµού 

τµηµάτων ένταξης σχολείων ∆ήµου Χερσονήσου (ΕΣΠΑ 

2007-2013). 

65 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

2.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.687,90 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0024για την εξόφληση οφειλής για το έργο 

«Προµήθεια πέτρας για τον περιβάλλοντα χώρο ηρώου 

Ανώπολης» Γούβες (ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ). 

66 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

3.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 241,08 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0060 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια 

σηµάτων ΚΟΚ Μάλια (ΜΑΝ∆ΕΛΕΝΑΚΗΣ Ι. & Μ. Ο.Ε.). 

67 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

 

4.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.469,10 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0182 για την εξόφληση οφειλής για διανοίξεις & 

ασφαλτοστρώσεις ρυµοτοµούµενων τµηµάτων στη Σταλίδα 

2011 (ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Χ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ). 

68 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

5.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.029,91 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0145 για την εξόφληση οφειλής για άρση 

επικινδυνότητας ετοιµόρροπου στηθαίου πλατείας 

∆ασκαλογιάννη Μάλια (ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΑΕΒΕ). 

69 Εγκρίνεται 

οµόφωνα.  

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

80.8122.0083 για την εξόφληση οφειλής για το έργο 

‘Επισκευή – συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου Γουβών’ 

(ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ). 

70 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

7.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.127,92 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0183 για την εξόφληση οφειλής για εργασίες βάσει 

Α∆Ε 150/2009 Επισκοπή (ERGO ΚΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.).  

71 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

8.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.067,22 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0008 για την εξόφληση οφειλής δενδριλίων – 

φυτοφαρµάκων – λιπασµάτων Γουβών (Χ. Ν. 

ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ). 

72 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

9.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.624,01 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0201 για την εξόφληση οφειλής για συντήρηση & 

επισκευή κλιµατιστικών µονάδων δηµοτικών κτιρίων 2011 

(ΓΙΑΝΝΑ∆ΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓ. & ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο.Ε.). 

73 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.193,88 € σε βάρος του ΚΑ 74 Εγκρίνεται 
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80.8116.0084 για την εξόφληση οφειλής για προµήθεια 

υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων 2011 (ΜΑΡΚΑΚΗ 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ).  

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.984,57 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0079 για την εξόφληση οφειλής για το έργο 

‘∆ιαµόρφωση χώρου για δηµιουργία πλατείας εντός οικισµού 

Κάτω Βάθειας’ (Γούβες) ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

75 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

12.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0025 για την εξόφληση οφειλής για κοπή δέντρων 

(Γουβών) ΜΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. 

76 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

13.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 812,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0184 για την εξόφληση οφειλής για εκκενώσεις 

λυµάτων (Επισκοπή) ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

77 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

14.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.078,68 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0999 για την πληρωµή του ΨΥΛΛΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για εξόφληση οφειλής τιµολογίου 

∆εκεµβρίου του 2011. 

78 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

15.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του υπολοίπου της 

σύµβασης των καυσίµων & λιπαντικών έτους 2011-2012 του 

∆ήµου µας. 

79 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

16.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.223,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6643.0002 για την πληρωµή της προµήθειας πετρελαίου 

θέρµανσης του ∆ήµου µας. 

80 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

17.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 31.844,07 € σε βάρος του ΚΑ 

20.7325.0002 για την πληρωµή του υπολοίπου του έργου για 

την υπογείωση δικτύων ∆ΕΗ στην οδό 25
η
 Μαρτίου στο ∆. ∆. 

Λ. Χερσονήσου.  

81 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

18.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6264.0001 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & 

επισκευής λοιπών µηχανηµάτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. 

82 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

19.  Ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6263.0001  την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & 

επισκευής µεταφορικών µέσων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. 

83 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

20. Ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

50.6263.0001 για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης & 

επισκευής µεταφ/κών µέσων Υπηρ/ας ∆ηµοτ. Αστυνοµίας. 

84 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

21.  Ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6263.0001 για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 

οχηµάτων Υπηρεσίας ∆ιοίκησης.  

85 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

22.  Αποδοχή της δωρεάς προς το ∆ήµο Χερσονήσου, ακινήτου 

συνιδιοκτησίας των ΡΟ∆ΑΝΘΗΣ χας Γ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ & 

ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ που βρίσκεται στη 

θέση ‘Μέσα Γειτονιά’ Τοπ. Κοινότ. Σγουροκεφαλίου ∆ήµου 

Χερσονήσου – Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή φόρου 

δωρεάς, συµβολαιογραφικών εξόδων & εξόδων µεταγραφής.  

86 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Αποδεχόµαστε τη 

δωρεά. 

23.  Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.703,87 € 87 Εγκρίνεται 



4 
 

για εξόφληση της απαίτησης του επισπεύδοντος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΚΟΥΛΑ και της µε αριθ. πρωτ. 126/2011 

και µε αριθ. 126/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. 

οµόφωνα. 

24.  Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 69.848,83 € 

για εξόφληση της απαίτησης του επισπεύδοντος Γ. 

ΑΛΕΞΑΚΗ (έτους 2009) κατά της µε αριθ. 

2035/6396/2093/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

88 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

25.  Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 16.385,24 € 

για εξόφληση της απαίτησης της ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Α.Ε. και 

της υπ’ αριθ. 433/2011 αποφάσεως του ΜΠρΗρ, (Απαίτηση 

από πώληση γάλατος στον πρώην ∆ήµο Μαλίων.  

89 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

26. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης του επισπεύδοντος 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ και της µε αριθ. πρωτ. 162/2011 

και µε αριθ. 162/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου, (Απαίτηση από έργο διανοίξεως αγροτικών 

δρόµων Σκοτεινού και Βοριτσίου 2010 στο ∆ήµο Γουβών 

ποσού 13.984,20 €.  

90 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

27.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.692,45 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8121.0004 για εξόφληση οφειλής προµήθειας 

κλιµατιστικών συσκευών Γούβες (ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Ι. Α.Ε.) 

91 Εγκρίνεται 

οµόφωνα.  

28.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.056,51 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8111.0010 για εξόφληση οφειλής προµήθειας ειδών 

ένδυσης προσωπικού ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Γούβες 

(ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ). 

92 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

29.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.767,50 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8111.0022 για την εξόφληση οφειλής προµήθειας ειδών 

ατοµικής προστασίας υπαλλήλων Μάλια (ΜΑΡΙΝΑ 

ΚΑΡΑΠΙ∆ΟΥ).   

93 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

30.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 32.278,10 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8121.0028 για την εξόφληση οφειλής προµήθειας 

οικοδοµικών υλικών 2011 (ΑΦΟΙ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ Ο.Ε.).  

94 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

31.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.929,80 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0165 για την εξόφληση οφειλής για αποκατάσταση 

περιφράξεων χωµατ. αποκ. πεζοδροµίων Επισκοπή 

(∆ΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 

95 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

32.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.797,84 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0999 για την εξόφληση οφειλής έτους 2011 στην 

Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.  

96 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

33.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 64.689.00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8113.0005 για την εξόφληση οφειλής για την απόρριψη 

απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ (Γούβες) ΦΟ∆ΣΑ Βόρειας 

Πεδιάδος. 

97 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

34.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8113.0063 για την εξόφληση οφειλής προγραµµατικής 

98 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 
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σύµβασης και τελών υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 2011 

ΦΟ∆ΣΑ Βόρειας Πεδιάδος. 

της πίστωσης. 

35.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.384,19 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8121.0014 για την εξόφληση οφειλής προµήθειας κάδων 

απορριµµάτων (Χερς). 

99 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

36.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 530.562,69 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0181 για την εξόφληση οφειλής εργασιών 

αποκοµιδής απορριµµάτων 2011 στην Ελληνική Βιοµηχανία 

Περιβαλλοντικών Συστηµάτων ΑΕΒΕ. 

 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

37.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8115.0070 για την εξόφληση οφειλής εφαρµογής 

εντοµοκτονίας – µυοκτονίας σε κτίρια του ∆ήµου 

Χερσονήσου και στον περιβάλλοντα χώρων. 

101 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

38.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.091,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8113.0072 για την εξόφληση οφειλής στη Νοµική Βάση 

πληροφοριών 2011 ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ. 

102 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

39.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.510,16 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8113.0071 για την εξόφληση οφειλής ενοικίου 

νηπιαγωγείου Ανάληψης 2011. 

103 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

40.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.050,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8113.0057 για την εξόφληση οφειλής ενοικίου 

νηπιαγωγείου Κοκκίνη Χάνι. 

104 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

41.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.153,17 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0133 για την εξόφληση οφειλής 4
ου

 λογαριασµού για 

το έργο ‘Ίδρυση παραρτήµατος παιδικού σταθµού ∆∆ 

Γωνιών’ (ΘΗΣΕΑΣ). 

105 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

42.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.745,04 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0160 για την εξόφληση οφειλής για το έργο 

κατασκευή µικροσωλήνωσης εντός παλαιού οικισµού Μαλίων 

ΟΤΕ ΑΕ. 

106 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

43.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.579,28 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0023 για την εξόφληση οφειλής για το έργο 

κατασκευή στεγάστρων για τους χλωριωτές ∆. Γουβών.  

107 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

44.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.999,98 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0084 για την εξόφληση οφειλής για το έργο 

κατασκευή – συντήρηση δηµοτικού σχολείου Γουβών. 

108 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

45.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 950,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0089 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή 

– συντήρηση Γυµνασίου Γουβών. 

109 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

46.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.844,80 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0095 για την εξόφληση οφειλής για το έργο 

συντήρηση δηµοτικού σχολείου Γουρνών. 

110 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

47.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.899,24 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8122.0096 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή 

– συντήρηση αγροτικού ιατρείου Κόξαρης. 

111 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

48.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.999,98 € σε βάρος του ΚΑ 112 Εγκρίνεται 
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80.8122.0117 για την εξόφληση οφειλής για το έργο επισκευή 

– συντήρηση Καλλιτεχνικού σχολείου Γουβών. 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

49.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 48.858,46 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0078 για την εξόφληση οφειλής προµήθειας νερού 

2011 από τη ∆ΕΥΑ Ηρακλείου. 

113 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

Ο κ. Μουντράκης: 

«Καταψηφίζω διότι 

θεωρώ ότι το 

τιµολόγιο είναι 

ακριβό».  

50.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

25.6213.0001 για την πληρωµή νερού στη ∆ΕΥΑ Ηρακλείου. 

114 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

Ο κ. Μουντράκης: 

«Καταψηφίζω διότι 

θεωρώ ότι το 

τιµολόγιο είναι 

ακριβό». 

51.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 224,22 € σε βάρος του ΚΑ 00.6423 

για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης του Νοµικού 

Συµβούλου στην Αθήνα κατά το 2
ο
/2012 για την υπόθεση 

Ακράτου Ευτυχίας. 

115 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

52.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 221,82 € σε βάρος του ΚΑ 00.6423 

για την πληρωµή εξόδων µετακ/σης του Νοµ. Συµβούλου 

στην Αθήνα κατά το 1
ο
/2012 για την υπόθεση ∆ιαµαντάκη 

Μιχαήλ και Ασπετάκη Γεωργίου. 

116 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

53.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 241,82 € σε βάρος του ΚΑ 00.6423 

για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης του Νοµικού 

Συµβούλου στην Αθήνα κατά το 12
ο
/2011 για την υπόθεση 

Φανταουτσάκη Αγγελικής. 

117 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

54.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 309,70 € σε βάρος του ΚΑ 10.6422 

για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης της υπαλλήλου του 

∆ήµου µας Ιατράκη Ελισάβετ στην Αθήνα από 14/10 έως 

16/10/2011 (Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας). 

118 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

55.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της επισπεύδουσας 

Έλενας Βασιλάκη και της µε αριθµό 163/2012 ∆ιαταγής 

πληρωµής του ∆ικαστή του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου 

ποσού 4.353,53 €.  

119 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

56. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.955,66 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8116.0002 για την εξόφληση  οφειλής από αντικατάσταση 

φθαρµένων πινακίδων Γουβών (Μανδελενάκης). 

120 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

                Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

                

 

 

                                                                                     Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


