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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  17-6-2016 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. 11444 

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 12η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου  Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµοτικό  

Κατάστηµα Γούρνες, την  22
η
  του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα         

09.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση 

του έργου ¨ηλεκτροφωτισµός παραλιακού µετώπου Γουβών». 

2. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών για την παραχώρηση τµηµάτων 

αιγιαλού για οµπρέλες και ξαπλώστρες ια παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού για θαλάσσια µέσα του ∆ήµου Χερσονήσου προς τρίτους µε 

σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος. 

3. Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων επαναληπτικού 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ∆ήµου Χερσονήσου. 

4. Σύνταξη όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια  τροφίµων, 

φρούτων, λαχανικών, άρτου, κρεάτων για τα έτη 2016 – 2017 για το 

                            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 

 
 



2 

 

ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του ∆ήµου 

Χερσονήσου.  

5. Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων για την εκτέλεση 

της προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Χερσονήσου. 

6.  Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων για την εκτέλεση 

της προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος ∆.Ε Μαλίων. 

7. Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων για την εκτέλεση 

της προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Επισκοπής. 

8. Περί σύνταξης όρων διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 

οικοπέδων, για να χρησιµοποιηθούν ως χώροι στάθµευσης σε 

διάφορες ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου».  

9. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 8
η
 Αναµόρφωση 

προϋπολογισµού 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 160 και 

161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59. 

10. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 9
η
 Αναµόρφωση 

προϋπολογισµού 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 160 και 

161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59. 

11. Έγκριση Π.Α.Υ. και ψήφιση πίστωσης για την παρακολούθηση 

σεµιναρίων του ΙΝ. ΕΠ. από τον Κασωτάκη Σταύρο Προϊστάµενο της  

∆/νσης Περιβάλλοντος.  

12. Έγκριση ΑΑΥ και ψήφιση πίστωσης για πληρωµή οδοιπορικών 

εξόδων για συµµετοχή σε πρόγραµµα ΙΝΕΠ, από υπαλλήλους της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

13. Έγκριση Π.Α.Υ. και ψήφιση πίστωσης για την παρακολούθηση 

σεµιναρίου του ΙΝ. ΕΠ. από την υπάλληλο Κουρλετάκη Μαρία – 

Ελένη της ∆/νσης Περιβάλλοντος.  

14. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων 

µετακίνησης της Νοµικού Συµβούλου στην Αθήνα. 

15. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Μοχού. 

16. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Μαλίων.  

17. Περί έγκρισης συµπληρωµατικής Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας  «Μίσθωση 

Χηµικών Τουαλετών». 

18. Επιστροφή ποσού 35,65 € στο ∆ήµο Γόρτυνας που εκ παραδροµής 

πιστώθηκαν στο ∆ήµο Χερσονήσου και αφορά κλήση ΚΟΚ. 

19. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή ποσού αχρεωστήτως 

καταβληθέντος βάσει της 182/2016 απόφασης ∆Σ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ – ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. 

20. Έγκριση της αριθµ. 43/2016 απόφασης Αντιδηµάρχου Χερσονήσου 

έγκριση της  ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την επίδοση της από 

6/6/2016 προσωρινής διαταγής πληρωµής του Προέδρου του έ 

τµήµατος ΣτΕ επί αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του ΣτΕ 

κατά της µε αρίθµ. 2079/27-11-2015 απόφασης του αν. προϊσταµένου 

της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών έργων Κρήτης. 
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21.  Περί άσκησης ή µη έφεσης  κατά της αριθµ. 295/2015 οριστικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, µε την οποία έγινε εν µέρει 

δεκτή η αριθµ. πρωτ. 206/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε την 

επωνυµία «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.» κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου.  

22. Περί άσκησης ή µη πρόσθετης παρέµβασης του ∆ήµου Χερσονήσου, 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, επί της αριθµ. κατ. Γ.Α 

2215/ΑΣΦ/219/2015 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Νικολάου 

Πετράκη κατά του Παντελή Ζαχαριουδάκη, υπέρ του αιτούντος και 

κατά του καθ΄ ού η αίτηση (δικάσιµος: 27-06-2016).  

 
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 


