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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8η 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 Μαρτίου 2014, ηµέρα 

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

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 

για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή 

την αναψυχή του κοινού για το έτος 2014. 

2. Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος της 

απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια σπορ. 

3. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της εργασίας προστασία λουοµένων στις 

παραλίες του ∆ήµου κατά την περίοδο Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 

2014. 

4. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων και 

λιπαντικών για το ∆ήµο και για τα Νοµικά του Πρόσωπα. 

5. Σύνταξη όρων για την υπηρεσία εργασίας «Ασφάλιση  µεταφορικών 

µέσων,  µηχανηµάτων, δικύκλων του ∆ήµου» για το έτος 2014. 

6. Ψήφιση πίστωσης για τις εργασίες αντιπυρικής προστασίας 

αναδασώσεων οικισµού Γάλυπε του ∆ήµου Χερσονήσου. 

                            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 

 
 



7. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ανακαίνιση διαµερίσµατος 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου που βρίσκεται στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη 

Ηρακλείου. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 102.809,86 € για την µελέτη για την δηµιουργία 

κλειστών χώρων άθλησης προπον. & έδρασης βορείου τµήµ. του σταδίου 

κλασσικού αθλητ. ∆. ∆. Μαλίων. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 

ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ¨συντήρηση και επισκευή λοιπών 

µηχανηµάτων εργασιών πρασίνου¨. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα 

Ποταµιών. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της υπηρεσίας «δηµιουργία 

σύγχρονων υπόβαθρων αναφοράς για το σύνολο του ∆ήµου». 

 
         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 


