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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 33
η
  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 2α  του µηνός ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 

παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.078,94 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0160 για 

την εξόφληση της κατασκευής µικροσωλήνωσης εντός του παλαιού 

οικισµού Μαλίων, περιοχή Παναγίας Γαλατιανής. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης στην Αθήνα των 

Νοµικών Συµβούλων στην Αθήνα κατά τον 7
ο
, 9

ο
 και 11

ο
/2011. 

3. Ψήφιση πίστωση για την πληρωµή του έργου «διανοίξεις και 

ασφαλτοστρώσεις ρυµοτοµούµενων τµηµάτων στην Σταλίδα». 

4. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «ανάπλαση κοινοχρήστων 

χώρων οικισµού Σταλίδας». 

5. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας καυσίµων και 

λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων µετά από δύο ανοιχτές 

δηµοπρασίες.  

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Φανουράκη Ζαχαρία 

3. Βασιλάκη Μιχαήλ 

4. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Χειρακάκη Γεώργιο 

2. Σέγκο Ιωάννη 

3. ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

5. Λουράκη – Ψοφογιαννάκη Μαρία 
 



6. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας ελαστικών µηχανηµάτων 

έργων / οχηµάτων για το έτος 2011. 

7. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας εξοπλισµού τµηµάτων 

ένταξης σχολείων ∆ήµου Χερσονήσου. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας διαφόρων εργαλείων 

καθαριότητας για το έτος 2011. 

9.  Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας ληξιαρχικών βιβλίων 

κλπ υπηρεσίας ∆ιοίκησης για το έτος 2011. 

10. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας διαφόρων σακουλών 

απορριµµάτων. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας διαφόρων εφοδίων 

για το έτος 2011 για την υπηρεσία ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας συστήµατος 

καθαρισµού νερού. 

13. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας πετρελαίου 

θέρµανσης. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας προγράµµατος διαχείρισης 

αδέσποτων σκύλων ∆ήµου Χερσονήσου. 

15. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της ετήσιας εισφοράς στο Εθνικό 

∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ) 

για την συµµετοχή του ∆ήµου Χερσονήσου στο Πρόγραµµα «Υγιείς 

Πόλεις» του Ε∆∆ΥΠΠΥ. 

16. Περί εξέτασης ένστασης και έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας 

για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση χώρων και επισκευή κτιρίου 

∆ηµαρχείου».  

17. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την εκτέλεση της προµήθειας 

γάλακτος εργαζοµένων. 

18. Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωµή του έργο «ασφαλτοστρώσεις 

δρόµων ∆. ∆. Χερσονήσου 2009». 

19. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «διαµόρφωση δρόµου 

σύνδεσης οικισµού Καρτερού µε οικισµό Ελιάς».  

20. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «αντικατάσταση στέγης σε 

νοµίµως υφιστάµενο κτίσµα προ 1955, κατεδάφιση τµήµατος εσωτερικές 

διαρρυθµίσεις και αλλαγή χρήσης. 

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη του ένδικου βοηθήµατος της 

ανακοπής άρθρ.  632 Κπολ∆ (και αίτηση αναστολής) κατά της αρίθµ. 

2177/2011 ∆ιαταγής πληρωµής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (απαίτηση 

Ελ. Μποτζάκης κατά ∆ήµου Γουβών). 

22. Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση του έργου «συντήρηση σχολικών κτιρίων Λιµένος 

Χερσονήσου». 

23. Καθορισµός τελών διαφήµισης για το έτος 2012. 

24. Καθορισµός τέλους νεκροταφείων για το έτος 2012. 

25. Αναπροσαρµογή – καθορισµός ∆Τ, ∆Φ και ΤΑΠ για το έτος 2012. 



26. Καθορισµός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012. 

  

 
        Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής               

       Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

 

         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


