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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 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Γούρνες, την  3
η
  του µηνός Ιουνίου 2014, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εξέτασης αιτηµάτων για υπαγωγή στη ρύθµιση του Ν. 4257/2014. 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την ασφάλιση των 

µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, δικύκλων του ∆ήµου. 

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

του δικαιώµατος της απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια µέσα του 

∆ήµου Χερσονήσου (σχετική 177/2014 Α∆Σ). 

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

καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. 

5. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την «προµήθεια 

καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων / µηχανηµάτων του ∆ήµου µέχρι 

την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας για τα έτη 2014 - 2015». 

6. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2014 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Ζερβάκη Ιωάννα 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Σέγκο Ιωάννη 

2. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

3. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

 
 



7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της µελέτης ¨οριοθέτηση & διευθέτηση ρεµάτων Σταλίδας¨. 

8. Ψήφιση πίστωσης για την «πολεοδοµικής µελέτη & µελέτη πράξης 

εφαρµογής της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Σταλίδας». 

9. Περί άσκησης ή µη ενώπιον του ΣτΕ, αίτησης ακύρωσης και αίτησης 

αναστολής εκτέλεσης (κατ’ άρθρο 52 Π∆ 18/1989) κατά της αρίθµ. 

Πρωτ. 49/3-4-2014 απόφασης του ΓΓΑ∆ Κρήτης µε θέµα «τροποποίηση 

της αρίθµ. Πρωτ. Οικ. 3922/12-11-2012 απόφασης του ΓΓΑ∆ Κρήτης για 

ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος θραύσης (κοπής) και 

παραγωγής αδρανών υλικών της εταιρείας µε την επωνυµία ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. στη θέση «δύο γκρεµοί» Ανώπολης του ∆ήµου 

Χερσονήσου». 
        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 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


