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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 28
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  2
η
  του µηνός ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εξέτασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ¨∆ιαµόρφωση 

πεζοδροµίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισµό Μαλίων στον δεύτερο 

µειοδότη, λόγω έκπτωσης του πρώτου. 

2. Περί εξέταση της αρίθµ. Πρωτ. 32521/14-11-2013  ένστασης της Κ/ξίας 

ΓΙΑΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 

ΜΙΧΑΗΛ που αφορά την εκτέλεση του έργου ¨διαµόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό 

Ελιάς ∆Ε Γουβών¨. 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0014 για 

την πληρωµή του έργου τσιµεντοστρώσεις ∆∆ Αβδού. 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 42.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7112.0004 για  

την αγορά ακινήτου για την διάνοιξη δρόµου στον οικισµό Σταλίδας. 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.278,32 € σε βάρος του ΚΑ 00.6153 για την 

πληρωµή εξόδων διοικητικής εκτέλεσης. 

                            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 

 
 



6.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.220,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0010 για 

την πληρωµή της προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Χερσονήσου και 

του εργαστηρίου ερευνών και δορυφόρων λογαριασµών του 

Πανεπιστηµίου Πατρών (ΣΑΤΑ). 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.947,70 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0011 για 

την πληρωµή της προγραµµατικής σύµβασης µε ΕΛΚΕΘΕ για το 

στρατηγικό σχεδιασµό και προστασία παράκτιας ζώνης. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.875,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7413.0001 για 

την πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ MIS 

374509». 

9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου υπογείωση  δικτύων ∆ΕΗ 

στην συµβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μιχ. Ασπετάκη στο ∆. ∆. 

Λιµ. Χερσονήσου». 

10. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του 

∆ήµου. 

11. Ψήφιση πίστωση ποσού 38.711,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0004 για 

την πληρωµή της προγραµµατικής σύµβασης µε την επιτροπή ερευνών 

του Α.Π.Θ. για υδρολογική διερ. χειµάρων Μαλίων Σταλίδας και σχεδ. 

Αντιµετ/σης παρ/κών ΣΑΤΑ - ΕΣΟ∆Α   

12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων 

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

Κωστάκη Γεωργίου του Ιωάννη µε ΑΦΜ 019666829. 

13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων 

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

Αλατζόγλου Βασιλείου του Παναγιώτη µε ΑΦΜ 032244166. 

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των δόσεων 

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

Χατζηκωνσταντίνου Γεωργίου του Εµµανουήλ µε ΑΦΜ 011114045. 

15. Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ εδ. Γ του Ν. 3852/2010 για την 

υπεράσπιση του Γεωργίου Μεραµβελιωτάκη πρώην Αντιδηµάρχου 

Γουβών κατηγορουµένου ενώπιον του Α Τριµελούς Πληµ/κείου 

Ηρακλείου (δικάσιµος 16-12-2013), για παράβαση καθήκοντος κατ’ 

εξακολούθηση υπό την ως άνω ιδιότητα του. 

 
         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 


