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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 4η  συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
∆ήµου   Χερσονήσου». 
 
 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε  τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στον Παιδικό 

Σταθµό Λ.Χερσονήσου οδός Ελευθερίας 50 την 12η  του µηνός Μαίου 2017, 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για 

τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

1. Περί έγκριση συµµετοχής στην υπ.αριθµ.4359/05-05-2017 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

                            Προς  : 
Τακτικά µέλη 

1. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο Πρόεδρο 
∆.Σ. 

2. Ρουσάκη  Ιωάννη- Αντιπρόεδρο  
3. Σταυρουλάκη Νικόλαο 
4. Παπουτσάκη Αδαµάντιο 
5. Μπλαβάκη Κων/νο 
6. Καλυκάκη Μαρία 
7. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 
8. Σµυρνάκη Νικόλαο 
9. Παπαδοπούλου Σοφία 
10.Κλώντζα Νικόλαο 
11.Κεχαγιά Αρχοντή 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Τσαντηράκης Κων/νος 
2. Κουλούρας Εµµανουήλ 
3. Βασιλείου Αντώνιος 
4. Παρλαµάς Αντώνιος 
5. Κουτσαντωνάκη Αµαλία 
6. Κασαπάκη Ελπινίκη 
7. Μπάτσης ∆ηµήτριος 
8. Ζαχαριουδάκης Κων/νος 
9. Λουράκη Ψοφογιαννάκη Μαρία 

     10.Κοκκινάκης Εµµανουήλ 
     11.Φώτη Ευγενία 

 



ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ  2017-2018 του φορέα  υλοποίησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. 

2. Τροποποίηση των υπ.αριθµ.15,21,22/2017 αποφάσεων για 
επιτροπές παραλαβής εργασιών γνώσεις  µετά από ορισµό 
υπαλλήλων ∆ήµου Χερσονήσου ως προς το 3ο µέλος της 
επιτροπής καθώς απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις. 

3. Αποδοχή δωρεών ιδιωτών προς το Νοµικό πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου. 

4. Έκδοση συµψηφιστικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ύπαρξης υπολοίπου 
προς ανατροπή. 

5. 4η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2017 για την διόρθωση 
του ποσού ως προς την τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου  µε 
αύξηση ποσού ύψους 30.000,00 € µε την ανάλογη ενίσχυση 
των  ΚΑ Εξόδων µέσω αποθεµατικού α) Συντήρησης 
µηχανηµάτων µε το ποσό των 2.000,00 €  β)Συντήρηση 
αύλειων χώρων µε το ποσό των 3.000,00 € γ) ∆ηµιουργία ΚΑ 
Εξόδων Εργασίες Αλουµινίου µε το ποσό των 7.000,00 € δ) 
Συντήρηση κτιρίων 10.000,00 € ε) προµήθεια παιχνιδιών 
αυλής  4.000,00 € στ)προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών 
2.000,00 € ζ)Υδραυλικές εργασίες 2.000,00€ 

6. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  και ψήφιση 
πίστωσης για έξοδα δηµοσιεύσεων για την υλοποίηση 
προκηρύξεων συνολικού ποσού 1.000,00 € 

7. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  και ψήφιση 
πίστωσης για εργασίας συντήρησης µηχανηµάτων ύδρευσης και 
αποχέτευσης έτους 2017 συνολικού ποσού 200,00 € 

8. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  και ψήφιση 
πίστωσης για εργασίας συντήρησης προγραµµάτων οικονοµικής 
και διοικητικής διαχείρισης  έτους 2017 συνολικού ποσού 
500,00 €. 

9. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης , ψήφιση πίστωσης 
και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια επίπλων 
εξοπλισµού   έτους 2017 συνολικού ποσού 2.000,00 €. 

10. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης , ψήφιση 
πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια 
κλιµατιστικών   έτους 2017 συνολικού ποσού 3.000,00 €. 

11. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης , ψήφιση 
πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια 
παιχνιδιών αυλής    έτους 2017 συνολικού ποσού 7.500,00 €. 

12. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης , ψήφιση 
πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια 
ηλεκτρικών συσκευών    έτους 2017 συνολικού ποσού 4.000,00 
€. 

13. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  και ψήφιση 
πίστωσης για εργασίας συντήρησης αύλειων χώρων  έτους 2017 
συνολικού ποσού 3.000,00 €. 

14. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  και ψήφιση 
πίστωσης για εργασίας συντήρησης κτιρίων  έτους 2017 
συνολικού ποσού 11.000,00 €. 



15. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  και ψήφιση 
πίστωσης για εργασίες αλουµινίου έτους 2017 συνολικού ποσού 
7.000,00 €. 

16. Έγκριση συµψηφιστικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 
και έγκριση νέας πρότασης  ανάληψης υποχρέωσης και  
ψήφιση  συνολικής πίστωσης ποσού 4.000,00 € για υδραυλικές 
εργασίες. 

17. Έγκριση συµψηφιστικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 
και έγκριση νέας πρότασης  ανάληψης υποχρέωσης και  
ψήφιση  συνολικής πίστωσης ποσού 6.480,00 € για έξοδα 
παράστασης Προέδρου ∆.Σ. έτους 2017 ύστερα από έγκριση 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

18. Περί 7ης έγκρισης εγγραφών διαγραφών εκπαιδευτικού 
έτους 2016-2017. 

19. Περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης εγγραφών –
επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθµούς ∆ήµου Χερσονήσου 
εκπαιδευτικού έτους 2017-2018. 

20. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής εκτίµησης ακινήτου 
για την στέγαση του Π.Σ. Ανάληψης και περί λήψης απόφασης 
για απευθείας ανάθεση. 

21. Περί επικαιροποίησης κριτηρίων αξιολόγησης των Παιδικών 
Σταθµών και παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

      Καλαϊτζάκης Αθανάσιος 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Μέλη ∆.Σ. 
2. Πίνακα Ανακοινώσεων 
3. Ιστοσελίδα ∆ήµου 
 


