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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  25-5-2016 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ.  9381 

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 10η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου  Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµοτικό  

Κατάστηµα στις Γούρνες, την  30
η
  του µηνός Μαϊου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και 

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

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Έγκριση ΠΑΥ και ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης «προσδιορισµός των 

κορυφών των Ο.Τ. του σχ. Πόλης Λ. Χερσονήσου¨. 

2. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 6
η
 Αναµόρφωση 

προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος έτους 2016 σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του 

Β.∆. 17-5/15-6-59. 

3. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 7
η
 Αναµόρφωση 

προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος έτους 2016 σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του 

Β.∆. 17-5/15-6-59. 

                            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 
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4. Περί σύνταξης όρων και έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για την υπηρεσία 

µε τίτλο: «Ασφάλιστρα οχηµάτων, µηχανηµάτων δικύκλων όλων των 

υπηρεσιών του ∆ήµου». 

5. Σύνταξη όρων για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης 

τµηµάτων αιγιαλού για οµπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής 

χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια µέσα του ∆ήµου Χερσονήσου προς τρίτους, 

µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος». 

6. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεσης σύνταξης της µελέτης «έλεγχος στατικής 

επάρκειας του σχολικού κτιρίου πρώην ΙΕΚ  Γουρνών». 
7. Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την 

υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου µε τη ∆ΕΥΑΧ για το 

έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη σύνδεση των 

δεξαµενών της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου µε το δίκτυο διανοµής του Φράγµατος 

Αποσελέµη στις περιοχές Γούβες Ανάληψη Λ. Χερσονήσου».   

8. Έγκριση Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης, ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη 

κατασκευής του έργου «Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στη θέση «Άνω 

Λαγκάδα», του οικισµού Επισκοπής» και ορισµός υπολόγου. 

9. Έγκριση Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης, ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη 

κατασκευής του έργου «Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στα Αγριανά» και 

ορισµός υπολόγου.  

10. Έγκριση Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης, ψήφιση της πίστωσης για τη 

δαπάνη κατασκευής του έργου «Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στο δρόµο 

Σταµνιοί – Επισκοπή» και ορισµός υπολόγου. 

11. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης της κα Συγγελάκη 

∆έσποινας στην Αθήνα για να παραστεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

12. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της αρίθµ. 67/2015 απόφασης 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

13. Περί άσκησης ή µη έφεσης  κατά της αριθµ. 192/2016 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, µε την οποία έγινε δεκτή η αριθµ. πρωτ. 167/2012 

αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Χ. ΛΥ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά 

του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών.  

14. Περί άσκησης ή µη έφεσης  κατά της αριθµ. 294/2015 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αριθµ. πρωτ. 

208/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου 

του πρώην ∆ήµου Γουβών .  

15. Περί άσκησης ή µη έφεσης  κατά της αριθµ. 295/2015 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αριθµ. πρωτ. 

206/2010 αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου 

του πρώην ∆ήµου Χερσονήσου.  
        Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής               

        Εµµανουήλ Πλευράκης 
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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 

Καα 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ιοίκησης 

 

 

Τασιούδη Καλλιρόη 


