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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 29η 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  7
η
  του µηνός Αυγούστου 2015, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 09.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη όρων περί νέας δηµοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών 

¨αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των 

∆ηµοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Χερσονήσου ». 

2. Άσκηση ή µη ένδικων µέσων (έφεσης) κατά της αρίθµ. 208/2015 αποφάσεως 

του Β Τριµ. ∆ιοικ. Πρωτοδικείο Ηρακλείου (ακύρωση αποφάσεων 33/2014 

ΕΠΖ και 132, 135/2014 Αντιδηµάρχου Χερσονήσου). 

3. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής (632 

παρ. 1 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 3 ΚΠολ∆)] κατά 

των µε αριθµ. 516/534/2015 και 517/535/2015 διαταγών πληρωµής του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, οι οποίες εκδόθηκαν επί αντίστοιχων 

αιτήσεων της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. » και 

το διακριτικό τίτλο  «ΑΜΑJ Α.Ε.» και της ανώνυµης εταιρίας µε την 

                            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 

 
 



επωνυµία «ENSER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» αντίστοιχα, κατά του ∆ήµου Χερσονήσου. 

4. Περί έγκρισης του από 31/7/2015015 πρακτικού No 5 «γνωµοδότησης για την 

κατακύρωση του απ. 9629 ηλεκτρονικού διαγωνισµού » της επιτροπής 

διενέργειας του αρ. 9629/2015 ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού του 2
ου

 

υποέργου «∆ράσεις προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου » 

της πράξης «Προώθηση των Τουριστικών πόρων της περιοχής της ενδοχώρας 

του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού – 

ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης ενδοχώρας ∆ήµου 

Χερσονήσου » µε MIS 446690 . 

5. Περί έγκρισης ή µη του πρακτικού 23/7/2015 «αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών » της επιτροπής διενέργειας του αρ. 

7718/2015 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «∆ηµιουργία 

Τουριστικού portal eDMO και Mobile- friendly site» της πράξης «Προώθηση 

των Τουριστικών πόρων της περιοχής της ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου 

µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής υλικού –Ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης (προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου » . 

6. Περί έγκρισης ή µη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισµού (Π∆ 28/80), για την εκτέλεση της υπηρεσίας µε 

τίτλο «Επαναληπτικός ∆ιαγωνισµός Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων – 

µηχανηµάτων – δικύκλων του ∆ήµου Χερσονήσου για το έτος 2015». 

7. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας για το έργο 

«ηλεκτροφωτισµός της οδού Ναυάρχου Νεάρχου και αποκατάσταση 

οδοστρώµατος». 

8. Περί έγκρισης ή µη του πρακτικού για το έργο «Ίδρυση κέντρου τουριστικής 

πληροφόρησης και προβολής ∆ήµου Χερσονήσου LEADER ΟΤ∆». 

9. Περί εγκρίσεως πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών για την 

προµήθεια φωτιστικών σωµάτων ∆.Ε. Γουβών. 

10. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ υπ’ αριθ. 187/2015 , έγκριση διάθεσης 

σχετικής πίστωσης και υπογραφή σύµβασης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

53/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

11. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στην οδό Σανουδάκη, περιοχή Ανισσαρά » 

και ορισµός υπολόγου. 

12. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Συµπλήρωση ∆ηµοτικού φωτισµού στην επαρχιακή οδό 53
ο
 Κρασίου – 

Λασιθίου » και ορισµός υπολόγου. 

13. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στην περιοχή Τραβάδι , Κάτω Γουβών » και 

ορισµός υπολόγου. 

14. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Συµπλήρωση ∆ηµοτικού φωτισµού στο 6
ο
 χιλ. Χερσονήσου – Καστελίου » 

και ορισµός υπολόγου. 



15. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στο δρόµο Σταµνιοί – Επισκοπή » και 

ορισµός υπολόγου. 

16. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στη θέση « Άνω Λαγκάδα », του οικισµού 

Επισκοπής » και ορισµός υπολόγου. 

17. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στο Κουτουλουφάρι » και ορισµός 

υπολόγου. 

18. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Συµπλήρωση ∆ηµοτικού φωτισµού στην οδό Αγ. Μαρίνας στο 1
ο
 χιλ 

Μαλίων –Κρασίου και νότια του κόµβου αρχαιοτήτων στα Μάλια » και 

ορισµός υπολόγου. 

19. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στα Αγριανά » και ορισµός υπολόγου. 

20. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη κατασκευής του έργου 

«Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στο Καινούργιο Χωριό» και ορισµός 

υπολόγου. 

 
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 


