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Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση για την 11η 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  15
η
  του µηνός Απριλίου 2014, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την ¨συντήρηση και 

επισκευή οχηµάτων – µηχανηµάτων – δικύκλων έτους 2014 του ∆ήµου 

Χερσονήσου¨. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου ¨Βελτίωση χώρων και 

επισκευή κτιρίων ∆ηµαρχείου¨. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου ¨µετατόπιση της παροχής 

µε αριθµό 54862727 στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα και ορισµός 

υπολόγου. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου παραλλαγή – µετατόπιση 

δικτύου ∆ΕΗ Α.Ε. στην οδό ∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου στα Μάλια και 

ορισµός υπολόγου.  

5. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 

10.6265.0001 µε τίτλο «Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Βασιλάκη Μιχαήλ 

3. Ζερβάκη Ιωάννα 

4. Φανουράκη Ζαχαρία 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Σέγκο Ιωάννη 

2. Ανυφαντάκη Εµµανουήλ 

3. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

 
 



6. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 

10.6266.0002 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής 

Υπηρεσίας. 

7. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 

10.6265.0003 µε τίτλο «Συντήρηση διαδικτυακής πύλης ∆ήµου 

Χερσονήσου». 

8. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 

30.6266.0001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

9. ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 10.6266.0001 

µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ∆ιοικητικής Υπηρεσίας. 

10. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 

10.6265.0002 µε τίτλο «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού 

εξοπλισµού 

11. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 

10.6613.0002 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων και υλικών 

φωτοαντιγραφικών, φαξ, και λοιπού εξοπλισµού». 

12. Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 

10.6613.0001 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων και υλικών 

µηχανογραφικού εξοπλισµού. 

13. ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 10.7134.0001 

µε τίτλο «Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού hardware. 

14. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης  της 

προµήθειας   µηχανηµάτων  για τις ανάγκες της  υπηρεσίας πρασίνου για 

το 2014. 

15. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης  της 

προµήθειας  σπόρων, φυτών δενδρυλλίων κλπ για την υπηρεσία 

πρασίνου  για το 2014 

16. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης  της 

προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος έτους 2014. 

17. Σύνταξη όρων για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των 

οχηµάτων/µηχανηµάτων του ∆ήµου µέχρι την ολοκλήρωση της 

δηµοπρασίας για τα έτη 2014-15(πρόχειρος) 

18. Σύνταξη όρων για την προµήθεια τροφίµων, γλυκών κουταλιού & 

αναλωσίµων κυλικείων ΚΑΠΗ έτους 2014 για το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης. 

19. Περί έγκρισης ή µη της γνωµοδότησης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 

ένσταση που αφορά την δηµοπρασία για την ΄΄Προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014΄΄. 

20. Περί επιστροφής ποσού 4.419,66 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 

από την εταιρεία Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε την 137/2014 

Α∆Σ 

21. Περί αποδοχής δωρεάς προς το ∆ήµο Χερσονήσου, προσωπικών 

αντικειµένων των Ελευθερίου και Στυλιανού Αλεξίου . 



22. Άσκηση κύριας παρέµβασης στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου σε εκκρεµούσα 

δίνη ασφαλιστικών µέτρων νοµής της Ευαγγελίας Παχιαδάκη κατά Μ. 

Φερετζάκη κλπ. 

 

 
        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 


