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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 16η 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  09
η
   του µηνός Αυγούστου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη του από 29-7-2016 πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών της 

επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια κολωνακίων. 

3. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την εκτέλεση 

της προµήθειας «επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

υπηρεσιών του ∆ήµου». 

4. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

του επαναληπτικού  διαγωνισµού για την συντήρηση και επισκευή οχηµάτων – 

µηχανηµάτων – δικύκλων του ∆ήµου Χερσονήσου 2016. 

                            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 

 
 



5. Περί έγκρισης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης για την 

εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στάθµευσης σε δηµοτικό 

οικόπεδο εντός ∆.∆. Ανάληψης ∆. Χερσονήσου.  

6. Ανάκληση της αρίθµ. 233/2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και σύνταξη 

όρων για την εκτέλεση της προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος ∆Ε Μαλίων. 

7.  Ανάκληση της αρίθµ. 234/2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και σύνταξη 

όρων για την εκτέλεση της προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος ∆Ε Επισκοπής. 

8. Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για την εκτέλεση του έργου αποπεράτωση 

κτιρίου 202 στην πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών. 

9. Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωση για την εκτέλεση του έργου κατασκευή τάφων 

∆Ε Χερσονήσου.  

10. Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωση για την εκτέλεση του έργου «µόνωση 

δηµοτικών κτιρίων ∆Ε Μαλίων». 

11.  Έγκριση ΣΥΜΑΑΥ. 

12. Εισήγηση προς το ∆Σ για την 13
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. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Ανώπολης. 

13. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Γωνιών. 

14. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κάτω Βάθειας. 

15. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κεράς. 

16.   Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της αριθµ. 292/2016 τελεσίδικης απόφασης του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, µε την οποία απορρίφθηκε η αριθµ. κατ. 

10/31-01-2014 έφεση του ∆Χ κατά της αριθµ. 972/2013 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, εκδοθείσης επί της αριθµ. κατ. Γ,Α 1217/ΕΡΓ/43/2013 

αγωγής της δηµοτικής υπαλλήλου Μαρίας Βερίγου και περί ψήφισης πίστωσης για 

την πληρωµή του επιδικασθέντος – µε την αριθµ. 972/2013 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.  

17. Άσκηση ή µη αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθµ. 168/2016 οριστικής 

απόφασης του Β΄ Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Ηρακλείου, 

µε την οποία απορρίφθηκε η αριθµ. κατ. ΠΡ 68/2012 προσφυγή του ∆ήµου 

Χερσονήσου κατά της αριθµ. 2264/2012 απόφασης της Προϊσταµένης της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας Ηρακλείου (βλ. αριθµ. κατ. ΕΦ56/17-06-2016 έφεση του 

∆ήµου Χερσονήσου). 
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 


