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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 18η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµοτικό  

Κατάστηµα Γούρνες, την  05
η
  του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 14
η
 αναµόρφωση 

προϋπολογισµού έτους 2016. 

2. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 15
η
 αναµόρφωση 

προϋπολογισµού έτους 2016. 

3. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 16
η
 αναµόρφωση 

προϋπολογισµού έτους 2016 

4. Μερική ανάκληση της αρίθµ. 194/2016 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής 

ως προς τον ΚΑΕ µε τίτλο «µεταφορά αδρανών υλικών για συντήρηση 

αγροτικής οδοποιίας» και εκ νέου εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 

5
η
 αναµόρφωση προϋπολογισµού κατόπιν του αρ. πρωτ. 10214/16-8-2016 

έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

                            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. Τροποποίηση – ∆ιόρθωση της αρίθµ. 253/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής που αφορά την «Ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο ¨µελέτη 

προστασίας παραλιακού µετώπου Ναυάρχου Νεάρχου Λιµ. Χερσονήσου» 

µετά το αρίθµ. πρωτ. 9738/3-8-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Κρήτης. 

6. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου «ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων χώρων Επισκοπής».  

7. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση οφειλής ηλεκτρικού 

ρεύµατος ∆ΕΗ υπηρεσίας άρδευσης. 

8. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την µελέτη «αποτύπωση, 

κτηµατογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρµογής Γουρνών». 

9. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για την εκπόνηση της 

µελέτης «προσδιορισµός των κορυφών τον Ο.Τ. του σχ. Πόλης Λ. 

Χερσονήσου». 

10. Περί εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «αµοιβή 

πιστοποιηµένου εκτιµητή για την εκτίµηση ακινήτου στον οικισµό Γουρνών 

της ∆.Κ. Ανώπολης». 

11. Έγκριση της 420/2016 ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της 

εργασίας «αµοιβή για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δηµοτικών και 

σχολικών κτιρίων». 

12. Ανάκληση της αρίθµ. 216/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  

έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης & ψήφισης πίστωσης για την 

εκτέλεση της εργασίας «Κατασκευή πορτών στην ∆Ε Χερσονήσου» (Αριθµ  

11ΤΡ /2016 Μελέτη). 

13. Ανάκληση της αρίθµ. 215/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

έγκριση της πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης & ψήφισης πίστωσης για την 

εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Αντικατάσταση κουφωµάτων στο κτίριο 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελιάς» (Αριθµ  18ΤΡ /2016 Μελέτη). 

14. Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή της υπολόγου Αναστασίου Θεοφανής 

για το έργο «επέκταση δηµοτικού φωτισµού στο δρόµο Σταµνιοί – 

Επισκοπή».  

15. Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή της υπολόγου Βαρδάκη Εµµανουέλλας 

για το έργο «Επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού στην Άνω Λαγκάδα οικισµού  

Επισκοπής». 

16. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆Κ Ανώπολης. 

17. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ΤΚ Γωνιών. 

18. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ΤΚ Κάτω Βάθειας. 

19. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆Κ Λιµένος Χερσονήσου. 

20. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ΤΚ Γαλίφας. 

21. Άσκηση ή µη αίτησης ανάκλησης της αρίθµ. 12/2016 προσωρινής διαταγής 

του ∆ΠΗ µε την οποία χορηγήθηκε υπό όρους προσωρινή διαταγή αναστολής 

εκτέλεσης της 197/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την 

ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ της εταιρείας Μαρία Πλουµή 

και ΣΙΑ ΕΕ. 



22.  Ψήφισης πίστωσης για την καταβολή των επιδικασθέντων (µε την αριθµ. 

87/2014 τελεσίδικη απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης 

- εκδοθείσα επί αγωγής του Λυριτσάκη Εµµανουήλ και επί ποσού κεφαλαίου 

46.154,72 ευρώ) για το χρονικό διάστηµα από 21-06-2000 µέχρι και 24-04-

2015.   

 
         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 


