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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  18-4-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 9951 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 - 404645. 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 7
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  22α  του µηνός Απριλίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου «διαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό 

Πισκοπιανού ∆. Ε. Χερσονήσου». 

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

έργου «αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου ∆. Ε. Γουβών». 

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

έργου «ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου».  

4. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου «ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής ∆.Ε. Επισκοπής».  

5. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού 

Σχολείου Γουρνών». 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Χειρακάκη Γεώργιο 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ζερβάκη Ιωάννα 

2. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

3. Σέγκο Ιωάννη 

4. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

5. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 
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6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.530,00 € σε βάρος του ΚΑ 70.7425.0005 για 

την πληρωµή των εξόδων µετακίνησης του κ. ∆ηµάρχου και του 

υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ. Μιχελεκάκη Εµµανουήλ στη Βαλένθια της 

Ισπανίας για τις ανάγκες του προγράµµατος Ε2STORMED από 20-3-

2013 έως 23-3-2013. 

7. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισµού ά τριµήνου έτους 2013. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.727,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7411.0003 του 

προϋπολογισµού έτους 2013 για την πληρωµή της µελέτης ενίσχυσης 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆ηµοτικού Σχολείου Μοχού. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.999,97 € σε βάρος του ΚΑ 50.6063.0002 του 

προϋπολογισµού έτους 2013 για την πληρωµή της προµήθειας 

προστατευτικών κρανών και στολής για δικυκλιστές. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6726.0006 του 

προϋπολογισµού έτους 2013 για την πληρωµή της ετήσιας εισφοράς στο 

Εθνικό διαδηµοτικό δίκτυο υγιών πόλεων- προαγωγής υγείας 2013. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 816,70 € σε βάρος του ΚΑ 10.6274.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2013 για την πληρωµή των εργασιών 

εντοµοκτονίας – µυοκτονίας στα ∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµου 

Χερσονήσου και στους περιβάλλοντας χώρους αυτών. 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 239,35 € σε βάρος του ΚΑ 10.6422 του 

προϋπολογισµού έτους 2013 για την πληρωµή των εξόδων µετακίνησης 

της υπαλλήλου του ∆ήµου Ιατράκη Ελισάβετ για την συµµετοχής στο 6
ο
 

εντατικό σεµινάριο στην εφηβική ιατρική στις 12 & 13 Απριλίου 2013 

στην Αθήνα. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.900,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7421.0003 του 

προϋπολογισµού έτους 2013 για την πληρωµή της αποτύπωσης – 

κτηµοτογράφησης και σύνταξης πράξης εφαρµογής Γουρνών.  

14. Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 83 για εξόφληση ληξιπροθέσµων 

υποχρεώσεων του ∆ήµου. 

15. Περί µετάθεσης της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού για την 

προµήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας λόγω 

κωλύµατος του Προέδρου και του αναπληρωτή του.  

16. Αποδοχή δωρεάς προς το ∆ήµο Χερσονήσου, ακινήτου ιδιοκτησίας της κ. 

Ειρήνης Χας Γεωργίου Αργυράκη στη θέση Αγ. Παντελεήµονας Τ. Κ. 

Ποταµιών του ∆ήµου Χερσονήσου εµβαδού 426,85 € και ψήφιση 

πίστωσης για την πληρωµή φόρου δωρεάς, συµβολαιογραφικών εξόδων 

και εξόδων µεταγραφής. 

17. Περί εξέτασης ένστασης  της εταιρείας ΜΑΝΑ Α.Ε. Σούπερ Μάρκετ, Ελ. 

Βενιζέλου 119 Λ. Χερσονήσου κατά του αρίθµ. Πρωτ. 8964/10-4-2012 

εγγράφου της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια 

τροφίµων, φρούτων – λαχανικών, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασµάτων 

για τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Χερσονήσου. 

18. Περί εξέτασης ένστασης  του Πετρόφ Βαλεντίν, Αρτοζαχαροπλαστείο 

«ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ» ∆ηµοκρατίας 14 Λ. Χερσονήσου κατά του αρίθµ. Πρωτ. 
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8962/10-4-2012 εγγράφου της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την 

προµήθεια τροφίµων, φρούτων – λαχανικών, κρεάτων, άρτου και 

αρτοσκευασµάτων για τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Χερσονήσου. 

19. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων (Έφεσης) 

κατά α) της αρίθµ. 72/2013 αποφάσεως του ΜΠρΗρ (απαίτηση ∆. 

Κωστόπουλου από σύµβαση προµήθειας φωτιστικών σωµάτων 

Χερσονήσου 2005) και β) της αρίθµ. 74/2013 αποφάσεως του ΜΠρΗρ 

(απαίτηση Αικ. Παπαδογιαννάκη για το έργο επίστρωσης αύλειου χώρου 

Εκκλησίας Ευαγγελιστρίας στον ∆ήµο Χερσονήσου το έτος 2008). 

20. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων βοηθηµάτων 

ανακοπής 933 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 Κπολ∆) 

κατά της από 11-3-2013 αναγκαστικής κατάσχεσης (κατασχετηρίου 

εγγράφου) της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «Λυµπερόπουλος 

Στ – Σταµατίου Ιωάν. Ο. Ε.» κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, εις χείρας 

τρίτου (της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν. ΠΕ) ποσού 

8.597,54 € δυνάµει της µε αριθµό 30629/2012 διαταγής πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

 
         Ο Πρόεδρος  

Οικονοµικής Επιτροπής               

        Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

         
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 

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 

 


