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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  30-8-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 24521 

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 20
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  03
η
  του µηνός Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη  

και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη σχεδίου ετήσιου προγράµµατος δράσης και σχεδίου 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Χερσονήσου για το έτος 2014. 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας και τοποθέτησης ABS οχηµάτων.  

3. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων του 

∆ήµου. 

4. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών 

της παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι του ∆ήµου έτους 2013. 

5. Έγκριση ή µη νέου επιτοκίου καταθέσεων. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Ζερβάκη Ιωάννα 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

2. Σέγκο Ιωάννη 

3. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 
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6.  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη Αιτήσεως Ανακλήσεως κατά της 

µε αρίθµ.485/2011 του ∆ΠρΗρ µε την οποία χορηγήθηκε αναστολή 

εκτελέσεως της απόφασης 412/2010 Αντιδηµάρχου Χερσονήσου 

(σφράγιση καταστήµατος Μαρίας ∆ραµουντάνη). 

7. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου «διαµόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου στο κτίριο Πολιτιστικού συλλόγου στον οικισµό Ελιάς ∆. Ε. 

Γουβών». 

8. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας θεµατικών πινακίδων 

προσανατολισµού και άλλων πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης της 

πράξης 429694 «δηµιουργία δικτύου πληροφοριακής σήµανσης στην 

ενδοχώρα του ∆ήµου Χερσονήσου». 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 299.802,19 € σε βάρος του ΚΑ 20.7325.0006 

για την εκτέλεση του έργου «υπογειοποίηση δικτύου ∆ΕΗ» της πράξης 

«∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισµό 

Μαλίων». 

10. Σύνταξη όρων για την µίσθωση τριών αιθουσών διδασκαλίας για το 

12/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Κοκκίνι Χάνι. 

11. Σύνταξη όρων για την µίσθωση µίας αίθουσας για συµπληρωµατική 

στέγαση ∆ηµοτικού Σχολείου Γουβών. 

12. Σύνταξη όρων για την µίσθωση ακινήτου (ενιαίο κτίριο) για τη 

µεταστέγαση Νηπιαγωγείου Κοκκίνι Χάνι. 

13. Σύνταξη όρων για την µίσθωση αιθουσών για συµπληρωµατική στέγαση 

∆ηµοτικού Σχολείου Ανάληψης Χερσονήσου. 

14. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του υποέργου (1) «∆ιαµόρφωση 

πεζοδροµίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισµό Μαλίων».  

15. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της Ασφάλισης όλων των 

µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων του ∆ήµου.  

16. Ψήφιση πίστωση ποσού 150.188,48 € σε βάρος του ΚΑ 00.6516.0002 

για την πληρωµή χρεωλύσιο δανείου τέως ∆. Επισκοπής 102650 

(ανοιχτό αλληλόχρεο). 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.394.999,93 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6277.0001 για την πληρωµή δαπάνης από τη συλλογή και µεταφορά 

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών. 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 310.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6279.0001 

για την πληρωµή τελών υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. 

19. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή δικαστικών εξόδων τελεσίδικων 

αποφάσεων – αποζηµιώσεις κλπ. 

   
          Ο Πρόεδρος  

         Οικονοµικής Επιτροπής               

         Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 
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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 


