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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 13
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Χερσονήσου».   

  

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

Κατάστημα Γούρνες, την  17
η
  του μηνός Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης  : 

 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για  την 4
η
 αναμόρφωση  

Προϋπολογισμού έτους 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 

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

2. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το έργο «ηλεκτροφωτισμός 

παραλιακής οδού Μαλίων και αντικατάσταση φωτιστικών ιστών στη ΔΕ 

Μαλίων». 

3. Έγκριση εκτέλεσης, έγκρισης ΠΑΥ, διάθεσης πίστωσης και σύνταξης όρων για 

την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία 

«Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-δικύκλων» του Δήμου Χερσονήσου. 

                            Προς  : 

Τακτικά μέλη 

1. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

2. Βασιλείου Αντώνιο 

3. Πλευράκη Εμμανουήλ 

4. Ασπετάκη Αντώνιο 

5. Ρουσάκη Ιωάννη 

6. Φιλιππάκη Κων/νο  

7. Σέγκο Ιωάννη 

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο 

2. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

3. Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα 

4. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

5. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ 

 
 



4. Έγκριση εκτέλεσης, έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση  πίστωσης και σύνταξη όρων για την 

διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «έτοιμου 

σκυροδέματος ΔΕ Χερσονήσου». 

5. Έγκριση εκτέλεσης, έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση  πίστωσης και σύνταξη όρων για την 

διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «έτοιμου 

σκυροδέματος ΔΕ Μαλίων». 

6. Έγκριση εκτέλεσης, έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση  πίστωσης και σύνταξη όρων για την 

διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «έτοιμου 

σκυροδέματος ΔΕ Γουβών». 

7. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης και σύνταξης όρων για την 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε Επισκοπής». 
8. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας 

«Εργασίες κλαδέματος δέντρων μεγάλου ύψους». 

9. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας  

«Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2017». 

10. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας 

«Δαπάνες ΚΤΕΟ οχημάτων όλων των υπηρεσιών».  

11. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας 

«Δαπάνες τελών κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών». 

12. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας 

με τίτλο «Έλεγχος λογιστικών καταστάσεων χρήσης 2016 Δήμου Χερσονήσου 

από ορκωτούς λογιστές στο πλαίσιο εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος». 

13. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την  

«Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

14. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την 

«Προμήθεια σπόρων, φυτών και λοιπών συναφών ειδών». 

15. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την 

προμήθεια  «αεραφωτογραφιών». 

16. Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων εντός 

δημοτικού ακινήτου στον χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. 

17. Έγκριση ή μη του πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση χώρων εντός δημοτικού ακινήτου στον χώρο της Ιεράς Μονής 

Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. 

18. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή  της υπολόγου Νοικοκυράκη Ειρήνης για 

την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης τριών παροχών με το δίκτυο χαμηλής τάσης 

ΔΕΔΔΗΕ σε τρεις πλατείες στον οικισμό Επισκοπής. 

19. Μερική διόρθωση της αρίθμ., 71/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς τη περιγραφή ΚΑΕ της ΠΑΥ 233/2017. 

20. Έγκριση ΠΑΥ για την μετακίνηση συντονιστή εκπροσώπου Δήμου 

Χερσονήσου-τακτικού μέλους στην 8
η
 συνεδρίαση της Επιστημονικής 



Επιτροπής του ‘Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων’ ΕΔΔΥΠΠΥ 

στις 19 Μαΐου 2017 στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης 

21. Έγκριση  ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για τη μετακίνηση του έμμισθου 

δικηγόρου του Δήμου κ. Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη, στην Αθήνα, για την 

παράστασή του, ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ.   

22. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την ήδη πραγματοποιηθείσα 

επείγουσα μετακίνηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου κ. Ιωάννη Ευαγ. 

Παχιαδάκη, στην Αθήνα, για την παράστασή του, ενώπιον του Ε΄  Τμήματος του 

ΣτΕ. 

23. Περί άσκησης ή μη αναίρεσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας  κατά 

της αριθμ. 9/2017 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Χανίων.  (Ελένη Μανουσάκη).  

24. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή – εκτέλεση της αριθμ. 31/2017 οριστικής 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που εκδόθηκε επί αγωγής 

της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Βερίγου. 

25. Ψήφιση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

26. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας. 

27. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων. 

28. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.  

 
Ο Πρόεδρος  

Οικονομικής Επιτροπής               

 

 

Παρλαμάς Κων/νος 

 

           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο Δημάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 


