
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  8-3-2012 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 6153 

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 5
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 12
η
  του µηνός Μαρτίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας οικοδοµικών υλικών. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια συστηµάτων καταγραφής 

παρουσίας προσωπικού. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών ενοποίησης 

τηλεφωνικού κέντρου. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «∆ιαµόρφωση κεντρικής 

οδού οικισµού Ανάληψης». 

5. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας πετρελαίου 

θέρµανσης του ∆ήµου. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «εκτυπώσεις». 

7. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή των εργασιών ασφάλισης οχηµάτων 

της υπηρεσίας καθαριότητας. 

                            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 
 



8. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας ειδών ένδυσης & 

υπόδησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «τοποθέτηση 

προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σε διάφορες θέσεις της ∆. Κ. Ανώπολης 

του ∆ήµου µας. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου τοποθέτηση 

προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σε διάφορες θέσεις της ∆. Κ. Γουβών 

του ∆ήµου µας.  

11. Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση του έργου «Βιολογικός 

Βραχόκηπου» του ∆ήµου Χερσονήσου και ορισµός υπολόγου. 

12. Ψήφιση πίστωσης  ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8111.0033 για 

την εξόφληση οφειλής για αµοιβή Ληξιάρχου τέως ∆ήµου Επισκοπής. 

13. Ψήφιση πίστωσης  ποσού 14.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8112.0015 για 

την εξόφληση οφειλής εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 

τέως ∆ήµου Γουβών.  

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 116.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8112.0016 

για την εξόφληση οφειλής αποζηµίωσης µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

και Οικονοµικής Επιτροπής 2011. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8112.0017 για 

την εξόφληση οφειλής εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 

έτους 2011. 

16. Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου Χερσονήσου σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-2-2011) για 

την υπεράσπιση του Μεραµβελιωτάκη Γεωργίου του Εµµανουήλ, πρώην 

Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Γουβών, κατηγορουµένου ενώπιον του 

Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου για παράβαση καθήκοντος, 

υπό την ως άνω ιδιότητά του.  

17. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή των αρίθµ. 2058 & 2059/2011 

διαταγών πληρωµής του ∆ικαστή του Μ.Πρ.Ηρ και της επισπεύδουσας 

Κ/ξιας Γαλενιανός -  Τζιράκης. 

 
                  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 

 


