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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 13η 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  05
η
  του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «µελέτη προστασίας 

παραλιακού µετώπου Ναυάρχου Νεάρχου Λιµ. Χερσονήσου». 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού 

διενέργειας και αξιολόγησης για την εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση 

µαθητών του Καλλιτεχνικού & Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για 

την περίοδο Απρίλιος – Μάιος και Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2016», 

µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δηµοπράτησης του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού 2016 - 2017. 

3. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών επαναληπτικής δηµοπρασίας για 

την παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού για οµπρέλες και ξαπλώστρες για 

την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια µέσα του ∆ήµου 

Χερσονήσου προς τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι 

ανταλλάγµατος»  

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

προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος 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. 

5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Ανώπολης. 

6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆Κ Κάτω Βάθειας. 

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

8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Γωνιών. 

9. Περί εξέτασης ένστασης του Πολυµίλη Κων/νου κατά του από 6-6-2016 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

προσφορών ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

10. Περί εξέτασης ένστασης της Χ. ΛΥ∆ΑΚΗΣ ΑΕ κατά του από 13-6-2016 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

προσφορών ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια κολωνακλίων. 

11. Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή του υπολόγου Καλαθάκη Κων/νου 

για την πληρωµή της αρίθµ. 54654166 παροχής σύνδεσης  ∆Ε∆∆ΗΕ για 

το έργο «διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού 

συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς ∆Ε Γουβών». 

12. Έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για 

την εκτέλεση της προµήθειας αεροφωτογραφιών. 

13. Έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για 

την εκτέλεση της προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού Hardware. 

14. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση εφαρµογών 

λογισµικού Οικονοµικής υπηρεσίας. 

15. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση εφαρµογών 

λογισµικού Τεχνικής υπηρεσίας. 

16. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση εφαρµογών 

λογισµικού ∆ιοικητικής υπηρεσίας. 

17. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση µηχανογραφικού 

εξοπλισµού. 

18. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση 

φωτοαντιγραφικών φαξ και λοιπού εξοπλισµού. 

19. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας 

µεταφορά αδρανών υλικών για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας. 

20.  Έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για 

την αµοιβή διαπιστευµένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας 

παιδικών χαρών. 

21. Έγκριση συµπληρωµατικής Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας ξυλείας. 

22. Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για 

οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση της δικηγόρου ∆έσποινα Συγγελάκη 

στην Αθήνα για παρακολούθηση σεµιναρίου στο ΕΚ∆ΑΑ. 

23. Άσκηση ή µη έφεσης κατά της αρίθµ. 808/2015 απόφαση του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 



24. Άσκηση ή µη προσφυγής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο κατά της αρίθµ. 

67/2016 αποφάσεως της Τοπικής ∆ιοικητικής επιτροπής του Υπ/τος ΙΚΑ 

Αλικαρνασσού.       

25. Ορισµός 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: 1). του πρώην ∆ηµάρχου Επισκοπής κ. Ροδιτάκη 

Ζαχαρία και 2). του κ. Φανουράκη Ζαχαρία, πρώην ∆ηµοτικού 

Συµβούλου Χερσονήσου και πρώην Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση 

∆ήµου Χερσονήσου» ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Ηρακλείου (δικάσιµος: 14-07-2016) προς υποστήριξη εφέσεών τους 

κατά της αριθµ. 9217/2015 απόφασης του Μονοµελούς 

Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου.  

26. Ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή –εξόφληση της αριθµ. 192/2016 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (τακτικής 

διαδικασίας), µε την οποία έγινε δεκτή η αριθµ. πρωτ. 167/2012 αγωγή 

της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Χ. ΛΥ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά του 

∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών. 

27. Ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή –εξόφληση της αριθµ. 294/2015 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, µε την οποία έγινε 

εν µέρει δεκτή η αριθµ. πρωτ. 208/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε 

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

∆ήµου Γουβών  και ήδη ∆ήµου Χερσονήσου.  

28. Ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή –εξόφληση της αριθµ. 295/2015 

τελεσίδικης 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.  

29. Άσκηση ή µη έφεσης  κατά της αριθµ. 1128/2015 οριστικής απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), µε την οποία έγινε 

δεκτή η αριθµ. πρωτ. 2088/2014 αγωγή του ΟΑΚ Α.Ε. κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Επισκοπής.  

 
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 


