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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 17
η
  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

  

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

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Γούρνες, την  15
η
  του µηνός Ιουλίου 2013, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 13.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω κατεπείγοντα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

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

προµήθειας καυσίµων για τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Χερσονήσου. 

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

προµήθειας τροφίµων, για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής 

Κοκκίνι Χάνι του ∆ήµου» έτους 2013. 

3. Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών 

αρτοποιείου και ειδών ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών 

της παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι του ∆ήµου έτους 2013. 

4. Περί ορισµού νέας ηµεροµηνίας διαγωνισµού για την παραχώρηση απλής 

χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 

λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2013. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Χειρακάκη Γεώργιο 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ζερβάκη Ιωάννα 

2. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

3. Σέγκο Ιωάννη 

4. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

5. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

 
 



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

προµήθειας ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου. 

6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη προσφυγής ενώπιον της ειδικής 

επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της µε αρίθµ. Πρωτ. 

6220/3-6-2013 απόφασης του Γ. Γ. Αποκ/νης ∆ιοίκησης Κρήτης µε την 

οποία ακυρώθηκε η µε αριθµό 9/2013 (πρακτικό 3/2013) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χερσονήσου (προθεσµία µέχρι 19-7-

2013). 

7. Σύνταξη όρων της δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 

λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2013 για τα τµήµατα 

που δεν πραγµατοποιήθηκε η απευθείας παραχώρηση. 

 

Σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, λόγω 

προθεσµιών. 
 

 

         Ο Πρόεδρος  

        Οικονοµικής Επιτροπής               

        Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

 

        
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


