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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες            :  3-10-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 28335 

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 22
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 7
η
  του µηνός Οκτωβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Εξέταση ένστασης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων 

Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων κατά της 

προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης Γ.Π.Σ. ∆. 

Χερσονήσου. 

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

προµήθειας «σίτιση Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου για το έτος 

2013 – 2014». 

3. Προέλεγχος ισολογισµού ταµειακού απολογισµού έτους 2012. 

4. Έγκριση δαπάνης για µετακίνηση στο εξωτερικό και έκδοση εντάλµατος 

προπληρωµής.  

5. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας τετρακίνητου φορτηγού 

αυτοκινήτου και δεξαµενής µεταφοράς νερού. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Ζερβάκη Ιωάννα 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Σέγκο Ιωάννη 

2. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

3. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 
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6. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων ταµειακής 

διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Ν.  2648/98 του ∆ιαλυνά 

Αριστοτέλη του Περικλή µε ΑΦΜ : 043583145. 

7. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων ταµειακής 

διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Ν.  2648/98 του ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 

ΜΙΧ. ΑΦΟΙ ΑΕΞΤΕ µε ΑΦΜ : 094236319. 

8. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων ταµειακής 

διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Ν.  2648/98 του ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝ/ΙΑ µε ΑΦΜ : 

099465627. 

9. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων ταµειακής 

διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Ν.  2648/98 του κ. Σπέγκα 

∆ηµήτρη µε ΑΦΜ : 044833960. 

10. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων ταµειακής 

διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Ν.  2648/98 του Συντιχάκη 

Σπυρίδων του Εµµανουήλ µε ΑΦΜ : 023514683. 

11. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων ταµειακής 

διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Ν.  2648/98 της Μ. ΤΡΥΠΑΚΗΣ 

Α.Ε. µε ΑΦΜ : 09440182. 

12. Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων ταµειακής 

διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Ν.  2648/98 της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Α.Ε. µε ΑΦΜ 094060198. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,28 € για την εκτέλεση του έργου 

«µετατόπισης της παροχής µε αριθµό 54862727 στην Παναγία 

Γκουβερνιώτισσα και ορισµός υπολόγου. 

14. Ψήφιση πίστωση ποσού 1.092,71 € για την πληρωµή του έργου 

«παραλλαγή – µετατόπιση δικτύου της ∆ΕΗ Α.Ε. στις Κάτω Γούβες 

πλησίον κατοικίας Μαρίας Ορφανάκη – Καστανάκη και ορισµός 

υπολόγου. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών για αντιπυρική 

προστασία αναδασώσεων οικισµού Γάλυπε Χερσονήσου. 

16. Ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Ορισµός 

τεχνικού Συµβούλου του ∆ήµου Χερσονήσου προς απόκρουση της 

αγωγής ANDEMAR κατά του ∆ήµου Χερσονήσου». 

17. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «ανακαίνιση και 

επισκευή διαµερίσµατος  ιδιοκτησίας του ∆ήµου που βρίσκεται στην 

πλατεία ∆ασκαλογιάννη Ηρακλείου». 

18. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Χερσονήσου για την συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων. 

19. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας αναλωσίµων και 

υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού. 

20. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας αναλωσίµων και 

υλικών φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισµού. 
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21. Κατακύρωση αποτελέσµατος για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση 

χώρων και επισκευή κτιρίου ∆ηµαρχείου». 

   

         Ο Πρόεδρος  

        Οικονοµικής Επιτροπής               

        Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

 

         

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 


