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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 26
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 24
η
  του µηνός ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 11.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση µαθητών 

Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Γουρνών». 

2. Προέλεγχος ισολογισµού, ταµειακού απολογισµού αποτελεσµάτων 

χρήσης έτους 2011. 

3. Ανάθεση  σε εταιρεία ορκωτών – λογιστών για  τον έλεγχο χρήσης 2012.   

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.039,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7413.0001 για 

την πληρωµή της κυκλοφοριακής µελέτης ∆ήµου Χερσονήσου RITM. 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6266.0002 για 

την συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

6. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή των 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Χερσονήσου. 

                            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 ποσού 3.518,40 € σε βάρος του ΚΑ 30.7112.0002 για 

την αγορά ακινήτου που βρίσκεται στον οικισµό Άνω Γουβών της ∆. Ε. 

Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου για την διαµόρφωση πλατείας – 

κοινοχρήστου χώρου – χώρου στάθµευσης. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0001 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 86519 

Παγκρήτιας. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6521.0001 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 86519 

Παγκρήτιας. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0002 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 100093 

Παγκρήτιας. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0002 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 100093 

Παγκρήτιας. 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 455,86 € σε βάρος του ΚΑ 00.6526.0006 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 11905/00/02 

ΤΠ∆. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6516.0001 για 

την πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 102639 

Παγκρήτιας. 

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6511.0001 για 

την πληρωµή των τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 102639 

Παγκρήτιας. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6323 για την 

πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας. 

16. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της προµήθειας µεταχειρισµένου 

σπαστού φορτωτή για δράσεις πυροπροστασίας. 

17. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της υπηρεσίας «εργασίες προστασίας 

µνηµειακού πλατάνου Τ. Κ. Κρασίου έτους 2012». 

18.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας µηχανηµάτων για 

την υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου µας. 

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 319,42 € σε βάρος του ΚΑ 00.6423 για την 

πληρωµή εξόδων µετακίνησης του Νοµικού Συµβούλου κ. Παχιαδάκη 

στην Αθήνα στις 12 & 13 ∆εκεµβρίου 2012. 

20. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων (έφεσης) 

κατά των αρίθµ. 469 και 470/2012 αποφάσεων του ΜΠρΗρ (ανακοπές 

του ∆ήµου Χερσονήσου κατά της κατάσχεσης Κ/Ξ Γαλενιανός Τζιράκης 

από έργα στον ∆ήµο Χερσονήσου). Ψήφιση πίστωσης δικαστικής 

δαπάνης.] 

21. Περί άσκησης ή µη αίτησης ανάκλησης ενώπιον του VI τµήµατος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της µε αριθµό 464/2012 πράξης του Ζ΄ 

Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται 



η υπογραφή της 1
ης

 συµπληρωµατικής σύµβασης της µελέτης 

«Πολεοδοµική µελέτη & µελέτη πράξης εφαρµογής της Επέκτασης του 

Σχεδίου Πόλεως Σταλίδας».  

 

 

   
           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 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 


