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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 14
η
  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Γούρνες, την 16
η
  του µηνός Ιουλίου 2012, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο «προµήθεια 

προκατασκευασµένων αιθουσών στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου 

Χερσονήσου». 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την παροχή 

ασφάλισης όλων των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων του ∆ήµου. 

3. Άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων στο Ειρηνοδικείο Χερσονήσου 

εναντίων εκµισθώσεως µοτοποδηλάτων (τις γνωστές γουρούνες)  τα 

καταστήµατα των οποίων ευρίσκονται µέσα στα διοικητικά όρια του 

∆ήµου. 

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της άσκηση ανακοπής (933 ΚΠολ∆) και 

περί άσκησης αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 ΚΠολ∆) κατά της από 

23-6-2012 αναγκαστικής κατάσχεσης (κατασχετηρίου εγγράφου) του 

                            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 
 



Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά του ∆ήµου Χερσονήσου εις χείρας τρίτου (της 

Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε.)ποσού (4.253,53 €) 

δυνάµει της από 4-1-2012 επιταγής προς πληρωµή και προς εκτέλεση του 

µε αριθµό 145/2011 ά εκτελεστού απογράφου της αριθµό 130/2012 

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. 

 

 

Αιτιολογία κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής . 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέµατα είναι κατεπείγουσα: 

1. λόγω  έναρξης του σχολικού έτους  

2. λόγω λήξης των ασφαλειών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου  

3. λόγω της έκρυθµης κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί από τις 

εκµισθώσεις µοτοποδηλάτων τις γνωστές γουρούνες 

4. λόγων προθεσµιών άσκησης ένδικων µέσων   

 

   
          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 


