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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  07-12-2012  

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :   33773 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 - 404645. 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 24
η
  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  12
η
  του µηνός ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Tετάρτη 

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

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών της δεύτερης δηµοπρασίας για την 

εκµίσθωση ελαιοφύτων και αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

2. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών της τρίτης δηµοπρασίας για την 

εκµίσθωση ελαιοφύτων και αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

3. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών 

µέσων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

4. Περί εγκρίσεως πρακτικού της  δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας φωτιστικών LED αστικού – οδικού φωτισµού.  

5. Σύνταξη εκ νέου όρων για την εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση µαθητών 

Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Γουρνών» 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Φανουράκη Ζαχαρία 

3. Βασιλάκη Μιχαήλ 

4. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Χειρακάκη Γεώργιο 

2. Σέγκο Ιωάννη 

3. ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

5. Λουράκη – Ψοφογιαννάκη Μαρία 
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6. Σύνταξη όρων για την µίσθωση δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται 

µπροστά από το ξενοδοχείο «ΡΙΝΕΛΑ» στον οικισµό Κοκκίνι Χάνι της 

∆Κ Ανώπολης της ∆.Ε. Γουβών του ∆ήµου Χερσονήσου. 

7. Απόδοση λογαριασµού του υπολόγου Κουρµουλάκη ∆ηµητρίου για την 

πληρωµή του έργου «παραλλαγή – µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στη θέση 

Καστρί στο Λ. Χερσονήσου του ∆∆ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

Χερσονήσου.  

8. Ψήφιση πίστωσης για την αγορά ακινήτου εντός του οικισµού Άνω 

Γουβών για την διαµόρφωση πλατείας – παιδικής χαράς. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6494 για την 

πληρωµή συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών. 

10. Ψήφιση πίστωση ποσού 570,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8261.0001 για την 

επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον LILO MIRJETA. 

11. Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 

1.760,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6131.0002 µε τίτλο «αµοιβές τρίτων µε 

σύµβαση έργου». 

12. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή των 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Χερσονήσου. 

13. Λήψη απόφαση για την άσκηση ή µη άσκηση ενδίκου βοηθήµατος της 

αναίρεσης για τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης 

κατά της ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΞΕΕ Α.Ε. στο Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.  

14.  Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ εδ γ του Ν. 3852/2010 για την 

υπεράσπιση των Γεωργίου Νικολακάκη και Γεωργίου Μεραµβελιωτάκη 

πρώην ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχου αντίστοιχα, κατηγορουµένων, 

ενώπιον του µονοµελούς Πληµ/κείου Ηρακλείου (δικάσιµος 18-12-2012) 

για παραβίαση δικαστικής απόφασης (προσωρινής διαταγής) υπό τις ως 

άνω ιδιότητες τους. 

15. Περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 75/2012 οριστικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου (τακτικής διαδικασίας), µε την 

οποία έγινε δεκτή η µε αρίθµ. Πρωτ. 176/2011 αγωγή του Χρήστου 

Ριτσόπουλου κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του 

πρώην ∆ήµου Γουβών και περί ψήφιση ή µη πίστωσης για την πληρωµή 

ποσού 4.000,00 € για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή.   

 

         Ο Πρόεδρος  

        Οικονοµικής Επιτροπής               

        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

        

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.48β  

2. Φ. Β3 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 


