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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 21η 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  17
η
  του µηνός Ιουνίου 2015, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την παραχώρηση του 

δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού για οµπρέλες και ξαπλώστρες 

και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια µέσα του ∆ήµου 

Χερσονήσου προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγµατος». 

2. Σύνταξη όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο 

«προµήθεια τροφίµων, λαχανικών, φρούτων, κρεάτων, άρτου και 

αρτοσκευασµάτων έτους 2015 – 2016 για το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας 

& αλληλεγγύης του ∆ήµου Χερσονήσου».  

3. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για έξοδα λειτουργίας 

κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βασιλείου Αντώνιο 

2. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

3. Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα 

4. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

5. Παρλαµά Κων/νο 

6. Σέγκο Ιωάννη 

7. Φιλιππάκη Κων/νο  

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπουτσάκη Γεώργιο 

2. Λουλουδάκη Απόστολο 

3. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

4. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

5. Μπιτζαράκη Αντώνιο 

 
 



4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων για «Προµήθεια 

Τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών της Παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι 

του ∆ήµου Χερσονήσου, έτους 2015». 

5. Περί ανάκλησης της αρίθµ. 239/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

που αφορά την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για το ∆ήµου 

Χερσονήσου και το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του 

∆ήµου για τα έτη 2015 – 2016.  

6. Σύνταξη όρων για την προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

7. Σύνταξη όρων για την προµήθεια φωτιστικών σωµάτων ∆Ε Χερσονήσου. 

8. Εξέταση  αιτηµάτων για υπαγωγή στη ρύθµιση του Ν. 4321/2015. 

9. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταθληθέντων 

στον Ρουσάκη Ιωάννη. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων έτους 

2015.  

11. Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση για τη 

µετακίνηση του έµµισθου δικηγόρου κ. Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη στην Αθήνα 

για παράστασή του ενώπιον του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της 

Επικρατείας (σε Συµβούλιο), κατά τη συζήτηση της µε αριθµ. κατ. 

Π2141/2015 αίτησης της Φανταουτσάκη Αγγελικής κλπ. (συν. 3) 

(συνεδρίαση: 16-06-2015 και ώρα 13.30 µµ). 

12. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για  Προγραµµατική Σύµβαση µε 

Παν/µιο Κρήτης για τη  Νήσο ΝΤΙΑ 

13. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ πάγιας προκαταβολής έτους 2015 στις 

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Χερσονήσου 

14. Απαλλαγή  Υπολόγου Ανδριανού Ευτυχίας και έγκριση απόδοσης 

λογαριασµού για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης µελών οµάδας 

έργου του Ευρωπαϊκού  Προγρ. E2STORMED .  

15. Απαλλαγή  Υπολόγου Σκυβαλάκη Θεονύµφης και έγκριση απόδοσης 

λογαριασµού για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης µελών οµάδας έργου 

του Ευρωπαϊκού  Προγρ. E2STORMED.   

16. Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή της υπολόγου Ελένης Μαραγκάκη για 

το ποσό των 1500,00 € που αντιστοιχούν στην πληρωµή των εξόδων 

ενοικίασης εξοπλισµού, µεταφοράς υλικού κ.α. για τη συµµετοχή του ∆ήµου 

Χερσονήσου στην 3
η
 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ-ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης & 

Φιλίας/ΣΕΦ-Νέο Φάληρο 1-5/5/2015». 

17.  Περί έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υλοποίησης επιδεικτικής 

πρακτικής εφαρµογής της δράσης :«Εξοικονόµηση Ενέργειας και Πράσινες 

Στέγες» στο ∆ήµο Χερσονήσου»   του έργου «Βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης στον κύκλο του νερού µέσω της χρήσης καινοτόµων πρακτικών 

στην διαχείριση όµβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές πόλεις»  µε 

ακρωνύµιο «E2STORMED». 



18. Ρύθµιση του τρόπου χρήσεως και διαθέσεως των δηµοτικών βοσκότοπων, 

καθορισµός επιβολής ετήσιου δικαιώµατος βοσκής, για το έτος 2014 

19. Άσκηση ή µη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν. 

3463/2006 (ακύρωση της 344/2014 απόφασης ΟΕ). 

20. Περί έγκρισης άσκησης των µε αριθµ. κατ. ΠΡ 101/2004, 102/2004 και 

103/2004 προσφυγών του πρώην ∆ήµου Γουβών, ενώπιον  του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά των αριθµ. 871/2003, 872/2003 και 

873/2003 αποφάσεων επιβολής προστίµου του κ. Λιµενάρχη Ηρακλείου 

[δικάσιµος: 10-06-2015]. 

 
Ο Πρόεδρος  

Οικονοµικής Επιτροπής               

Εµµανουήλ Πλευράκης 

 

          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο ∆ηµάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


