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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 21η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

  

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

Κατάστηµα στις Γούρνες, την  04
η
  του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και 

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

ηµερήσιας διάταξης : 

 

1. Εισήγηση προς το ∆Σ για την 19
η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2016 σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του 

Β.∆. 17-5/15-6-59. 

2. Λήψη απόφασης : 1. Περί ανάκλησης της αρίθµ. 316/2016 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, 2. Περί εγκρίσεως ή µη του από 10-6-2016 πρακτικού 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ελέγχου δικαιολογητικών και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 3. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών για την «σίτιση του 

Καλλιτεχνικού & Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για την σχολική περίοδο 2016 

– 2017». 

                            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 

 
 



3.  Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή του υπολόγου Χρονάκη Γεωργίου, 

υπαλλήλου του ∆ήµου Χερσονήσου για το έργο «επέκταση δηµοτικού φωτισµού 

στα Αγριανά».  

4. Αποζηµίωση µελών επιτροπής διαγωνισµών ανάθεσης (Ν. 3316/05) 

5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Γωνιών. 

6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  Τοπικής Κοινότητας Κεράς. 

7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµένος 

Χερσονήσου. 

8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου. 

9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων. 

10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης. 

11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών. 

12. Ορισµός υπολόγου, έγκριση της αρίθµ. 458/2016 ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για 

την δαπάνη σύνδεσης µίας νέας παροχής για τη σύνδεση µε το δίκτυο χαµηλής 

τάσης ∆Ε∆∆ΗΕ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Βραχόκηπου. 

13. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της τελειωτικής ανοικτής, προφορικής 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού 

-  παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή 

την αναψυχή του κοινού σε τρίτους και συγκεκριµένα για την ανάπτυξη οµπρελών 

– ξαπλωστρών έναντι ανταλλάγµατος για τη θέση Νο 50 για το έτος 2016.... 

14. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας «µοκέτας 

για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

15. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας «λαβάρων 

και σηµαιών». 

16. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας «εργαλεία 

ηλεκτρολόγων». 

17. Περί ψήφισης πίστωσης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση του 

Εξαρχείου και του περιβάλλοντος χώρου της Ι. Μονής Παναγίας 

Γκουβερνιώτισσας». 

18. Περί σύναψης ή µη εξώδικου συµβιβασµού επί αιτήµατος για καταβολή 

αποζηµίωσης για ζηµία προκληθείσα σε αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας κ. Ροζάκη 

Αριστείδη και κ. Πολιτάκη Μαρίας (αριθµ. πρωτ. 6402/14-04-2016 αίτηση) και 

περί ψήφισης της σχετικής πίστωσης (357,33 ευρώ). 

19. Περί άσκηση ή µη αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς της εταιρείας 

«Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». 

20.   Περί άσκηση ή µη αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς της εταιρείας 

«Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». 
 

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 


