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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 38η 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  15
η
  του µηνός ∆εκεµβρίου 2014, 

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

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6421.0001 και 

έγκριση της αρ. 450/2014 ΠΑΥ για την πληρωµή οδοιπορικών εξόδων 

και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών.  

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.669,24 € σε βάρος του ΚΑ 00.6492.0001 

και έγκριση της αρ. 449/2014 ΠΑΥ για την πληρωµή της αρίθµ. 

300/2011 απόφασης του ΜΠρΗρ. 

3. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας µέσων ατοµικής 

προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2014. 

4. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση των 

Καλλιτεχνικού και µουσικού σχολείου Γουρνών έτους 2014 -2015». 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βασιλείου Αντώνιο 

2. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

3. Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα 

4. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

5. Παρλαµά Κων/νο 

6. Σέγκο Ιωάννη 

7. Φιλιππάκη Κων/νο  

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπουτσάκη Γεώργιο 

2. Λουλουδάκη Απόστολο 

3. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

4. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

5. Μπιτζαράκη Αντώνιο 

 
 



5. Κατανοµή χρηµατοδοτήσεων από Κ.Α.Π. για την κάλυψη  

λειτουργικών αναγκών των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου, Iα΄ & Ιβ’ 

κατανοµές έτους 2014. 

6. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αναµόρφωση 

προϋπολογισµού έτους 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59. 

7. Έγκριση ή µη του πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων έτους 2013.  

8. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια «επέκταση συστήµατος 

επικοινωνιών ΤΕΤΡΑ (Πολιτική Προστασία).  

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7326.0001 

για την πληρωµή του έργου «∆ιαµόρφωση δηµοτικού ακινήτου στην 

Άνω Κερά». 

10. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας εφαρµογών 

Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης 

γεωχωρικής βάσης δεδοµένων και προµήθεια Σηµείων Ενηµέρωσης 

Κοινού (Infokiosks)». 

11. Άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων µέσων (έφεσης) κατά της αρίθµ. 

510/2014 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

12. Άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων µέσων (έφεσης) κατά της αρίθµ. 

135/2014 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

13. Άσκηση ή µη αιτήσεως διορθώσεως Ληξιαρχικής πράξεως Γάµου (υπ 

αρίθµ. 39 τόµος 1
ος

/2014) στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου του ΝΙΛ 

ΓΚΡΕΓΚ ΑΝΤΡΙΟΥ (GRAIG ANDREW) και της ΚΟΡΡΙΓΚΑΝ  

(CORRIGAN) ΡΕΜΠΕΚΚΑ (REBEKKAH) 

14. Άσκηση ή µη αιτήσεως διορθώσεως Ληξιαρχικής πράξεως γάµου (υπ 

αρίθµ. 137 τόµος 1
ος

/2014 στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου του 

ΜΑΚΦΑΡΛΑΝ (MACFARLANE) ΓΡΑΧΜΑΝ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΕΡ και της ΡΕΜΠΕΚΚΑ ΛΟΥΙΖ (REBECCA LOUISE). 

15. Άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων {ανακοπής (632 παρ. 1ΚΠολ∆) 

και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 2 ΚΠολ∆)} κατά της µε 

αριθµό 1399/2014 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, 

η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της Κρητσωτάκη Γεωργίου του 

Μιχαήλ κατά του ∆ήµου Χερσονήσου. 

16. Λήψη απόφασης για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης και 

διάθεση αντίστοιχης πίστωσης 9.894,68 € για την πληρωµή των 

δικαιωµάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων 

προσώπων από 428 πράξεις διοικητικής εκτέλεσης έτους 2013 της 

ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου Χερσονήσου.  

17. Περί  απόδοσης λογαριασµού της υπολόγου Κασαπάκη Ελευθερίας για 

την πληρωµή του έργου ¨επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή 

πελεκητών¨.  



18. Περί απόδοσης λογαριασµού της υπολόγου Σακαράκη Παναγιώτας για 

την πληρωµή του έργου «παραλλαγή µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στις 

Κάτω Γούβες πλησίον κατοικίας Μαρίας Ορφανάκη – Καστανάκη». 

19. Απόδοση λογαριασµού της υπολόγου  Κουρλετάκη Μαρίας – Ελένης 

για την πληρωµή του έργου παραλλαγή – µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ 

Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «ανάπλαση κεντρικής πλατείας 

Σγουροκεφαλίου ∆.Ε. Επισκοπής. 

20. Λήψη απόφασης για την συνέχιση ή µη του διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου ¨΄ιδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και 

προβολής του ∆ήµου Χερσονήσου¨. 

21. Περί έγκρισης της άσκησης της αρίθµ. Κατά 399/9-12-2014 έφεσης 

του ∆ήµου Χερσονήσου ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης κατά της αρίθµ. 417/2014 οριστικής απόφασης 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), 

που εκδόθηκε επί της αρίθµ. Κατ. Γ.Α./427/ΤΜ/76/2011 αγωγής της 

οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

Ο.Ε.».  
          Ο Πρόεδρος  

Οικονοµικής Επιτροπής               

Εµµανουήλ Πλευράκης 

 

   
          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο ∆ηµάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


