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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 19η 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  26
η
  του µηνός Μαϊου 2015, ηµέρα 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά της αρίθµ. 371/2015 ∆ιαταγής 

Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (απαίτηση Νηστικάκη Εµµ. 

Για την προµήθεια γάλακτος στο ∆ήµο Χερσονήσου έτους 2014 και 

ψήφιση πίστωσης για εξόφληση της. 

2. Λήψη απόφασης α) για άσκηση ή µη ένδικων µέσων εναντίον της 

αρίθµ. 183/20155 απόφασης του ΜΠρΗρ (απαίτηση καταβολής 

µισθών Γ. Ταµπακάκη) β)ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € προς 

εξόφληση του προσωρινού εκτελεστού διατακτικού της υπ’ αρίθµ. 

183/2015 αποφάσεως του ΜΠρΗρ. 

3. Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά της αρίθµ. 128/2015 απόφασης του 

ΜΠρΗρ (απαίτηση για αποδοχή υπηρεσιών του σχολικού φύλακα 

Σταύρου Αλευρογιάννη). 

                            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 

 
 



4. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την «αγορά ακινήτου 

εντός οικισµού Άνω Γουβών για τη διαµόρφωση πλατείας παιδικής 

χαράς» (αριθµ. 110/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Χερσονήσου).  

5.  Λήψη απόφασης περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας για 

την εκπροσώπηση του ∆ήµου Χερσονήσου, ενώπιον του ∆΄ 

Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας (σε Συµβούλιο), κατά τη 

συζήτηση της µε αριθµ. κατ. Π2141/2015 αίτησης της Φανταουτσάκη 

Αγγελικής κλπ. (συν. 3) για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της 

∆ιοίκησης προς τις υπ. αριθµ. 768/2014 και 1462/2010 αποφάσεις 

του ∆΄ Τµήµατος του ΣτΕ (συνεδρίαση: 16-06-2015 και ώρα 13.30 

µµ).    

6. Σύνταξη όρων για τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής 

δηµοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης 

αιγιαλού – παραλίας (χρήση οµπρέλες – ξαπλώστρες), προς τρίτους, 

µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος». 

7. «Σύνταξη όρων για τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής 

δηµοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης 

αιγιαλού – παραλίας (χρήση Θαλάσσια µέσα αναψυχής), προς 

τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος». 

8. Λήψη απόφασης σχετικά µε την επαναδηµοπράτηση για την εκτέλεση 

των εργασιών «αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός 

κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων».  

9. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την 

προµήθεια κολονακίων έτους 2015. 

10. Περί έγκριση εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση των 

εργασιών «µίσθωση χηµικών τουαλετών» έτους 2015. 

11. Ψήφιση πίστωση για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων για τις 

ανάγκες του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης του ∆ήµου Χερσονήσου, µέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισµού για τα έτη 2015- 2016 µε 

απευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την 

205 Απόφασή του. 

12. «Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και σύνταξη όρων για την 

προµήθεια έτοιµο σκυρόδεµα ∆Ε Μαλίων έτους 2015». 

13. «Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και σύνταξη όρων για την 

προµήθεια έτοιµο σκυρόδεµα ∆Ε Γουβών έτους 2015». 

14. «Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και σύνταξη όρων για την 

προµήθεια έτοιµο σκυρόδεµα ∆Ε Χερσονήσου έτους 2015». 

15. «Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και σύνταξη όρων για την 

προµήθεια έτοιµο σκυρόδεµα ∆Ε Επισκοπής έτους 2015». 

16.  «Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και σύνταξη όρων για την 

προµήθεια εξοπλισµού κτιρίου παιδικού σταθµού Μαλίων». 



17. Περί έγκριση εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση των 

εργασιών «συντήρηση κι επισκευή συστηµάτων 

αποµαγνητοφώνησης πρακτικών ∆Σ» έτους 2015. 

18. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια 

καυσίµων & λιπαντικών για το ∆ήµο Χερσονήσου και το ΝΠ∆∆ 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου για τα έτη 

2015 – 2016» µε συντετµηµένες προθεσµίες δηµοσίευσης 

(10ηµερο)». 

19. Έγκριση της αρίθµ. 310/22-5-2015 ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για 

την πληρωµή οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωσης της Νοµικού 

Συµβούλου για την µετακίνηση της στην Αθήνα. 

 

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 


