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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  24-2-2016 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. 3233 

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 3η 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  29
η
  του µηνός Φεβρουαρίου 2016, 

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

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας αρδευτικών εξαρτηµάτων υπηρεσίας πρασίνου. 

2. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας ασφαλτοµίγµατος. 

3. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας γραφικής ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού. 

4. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας χηµικού υλικού. 

5. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας εργαλείων και λοιπών υλικών πρασίνου. 

6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας µηχανηµάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου. 

                            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 
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7. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας φαρµάκων λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους. 

8. Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση της υπ΄ αρ. 

162/2016 Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης (Προπληρωµής) και ψήφιση 

της πίστωσης για τη δαπάνη σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό 

παροχής 54868359) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 

∆Ε∆∆ΗΕ των φωτιστικών του έργου «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην 

οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισµό Μαλίων». 

9. Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση της υπ΄ αρ. 163 / 

2016 Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης (Προπληρωµής) και ψήφιση της 

πίστωσης για τη δαπάνη σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό παροχής 

54868363) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης ∆Ε∆∆ΗΕ  

φωτιστικών του έργου «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού Σταλίδας». 

10. Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση της υπ΄ αρ. 164 / 

2016 Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης (Προπληρωµής) και ψήφιση της 

πίστωσης για τη δαπάνη σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό παροχής 

54868364) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης ∆Ε∆∆ΗΕ  

φωτιστικών του έργου «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού Σταλίδας». 

11. Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση της υπ΄ αρ. 165 / 

2016 Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης (Προπληρωµής) και ψήφιση της 

πίστωσης για τη δαπάνη σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό 

παροχής 54868365) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 

∆Ε∆∆ΗΕ  φωτιστικών του έργου «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού 

Σταλίδας». 

12. Αποδοχή δωρεάς πλαστικού χρώµατος. 

13. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την 

προµήθεια ελληνικών σηµαιών. 

14. Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και σύνταξης όρων για 

την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο, 

«Σίτιση των µαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. 

Ηρακλείου για την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2016 και Σεπτέµβριος –

Οκτώβριος 2016, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

δηµοπράτησης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς  ∆ιαγωνισµού 

2016 – 2017 και ορισµό µελών επιτροπής παραλαβής». 

15. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες 

εργασιών αποµαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου, για το έτος 2016  

16. Περί έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης & ψήφισης πίστωσης 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας «έλεγχος λογιστικών καταστάσεων 

χρήσεως 2015 ∆ήµου Χερσονήσου από ορκωτούς λογιστές στα πλαίσια 

εφαρµογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος». 

17. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης δαπάνης για οδοιπορικά έξοδα και 

αποζηµίωση της δικηγόρου κας Συγγελάκη ∆έσποινας για παράσταση 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 
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18. Έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την 

προµήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισµού. 

19. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για «∆απάνες για τέλη 

υγειονοµικής ταφής απορ/των. 

20. Άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων (ανακοπής 933 ΚΠολ∆) και αίτησης 

αναστολής εκτέλεση (937 παρ. 1εδ. Γ΄ ΚΠολ∆)  ενώπιον του ΜΠρΗρ , 

κατά της από 10-2-2016  επιταγής προς εκτέλεση της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» και το διακριτικό τίτλο 

HELESI  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, παρά πόδας του µε αρίθµ. 613/2015 ά 

εκτελεστού απογράφου της αρίθµ. 621/648/2015 διαταγής πληρωµής του 

ΜΠρΗρ, η οποία εκδόθηκε επί αίτησης της κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή – εκτέλεση της 

αρίθµ. 621/648/2015 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του ΜΠρΗρ. 

21. Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου, για την υπεράσπιση των 

Αλεξάνδρου Τσαπάκη, Γεωργίου Μεραµβελιωτάκη και Κων/νου 

Αναστασάκη, πρώην Αντιδηµάρχων των πρώην ∆ήµων Χερσονήσου, 

Γουβών και Μαλίων αντίστοιχα ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου 

Πληµ/των Ανατολικής Κρήτης (δικάσιµος 11-3-2016) προς υποστήριξη 

εφέσεων τους κατά της αρίθµ. 787/16-5-2013 απόφασης του Β 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου. 

22.  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ένδικου βοηθήµατος κατά των 

υπ’ αρ. 5 και 6/16-12-2015 αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του άρ. 

152 ν. 3463/2006 νοµών Ηρακλείου-Λασιθίου. 
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 

Καα η αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοίκησης 

 

       

Τασιούδη Καλλιρόη 


