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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 1-8-2013 

 

 

18o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (31-7-2013) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Σύνταξη όρων για την ανάθεση της µελέτης «Γενικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου Χερσονήσου» 

210 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου ΄΄ψηφιακό 

µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού 

πλούτου του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. 

Χερσονήσου΄΄. 

211 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης 

δεδοµένων και προµήθεια Σηµείων Ενηµέρωσης Κοινού 

(infokiosks) 

212 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση 

µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου 

Γουρνών» σχολικού έτους 2013 – 2014 

213 Εγκρίνεται οµόφωνα 

5 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων – µηχανηµάτων του 

∆ήµου για το έτος 2013 

214 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθεια και 

τοποθέτησης ABS οχηµάτων για το έτος 2013 

215 Εγκρίνεται οµόφωνα 

7 Σύνταξη όρων για την αγορά ακινήτων στην Τ.Κ. 

Ποταµιών 

216 Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του υποέργου (1) 

«ανέγερση κτιρίου ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού στον 

Οικισµό Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου». 

217 Εγκρίνεται οµόφωνα 

9 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της εργασίας 

∆ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το 

σύνολο του ∆ήµου 

218 Εγκρίνεται οµόφωνα 

10 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου 

«αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι και 

ολοκλήρωση ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Κρασίου 

∆. Ε. Μαλίων 

219 Εγκρίνεται οµόφωνα 

11 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 220 Εγκρίνεται 
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δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ανακαίνιση 

και επισκευή διαµερίσµατος ιδιοκτησίας του ∆ήµου που 

βρίσκεται στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη Ηρακλείου 

οµόφωνα. 

Κατακύρωση 

αποτελέσµατος στην 

εταιρεία ΚΡΕΤΑ 

ΚΑΤ ΑΕ 

12 Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών της πρώτης 

δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που 

εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του 

κοινού για το έτος 2013 

221 Εγκρίνεται οµόφωνα 

13 Περί συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων, λαχανικών – 

φρούτων, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασµάτων για 

τους παιδικού σταθµούς του ∆ήµου Χερσονήσου, µετά 

την αρίθµ. Πρωτ. 7579/9-7-2013 απόφαση του Γ. Γ. 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης 

222 Εγκρίνεται οµόφωνα 

14 Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α 10.6266.0001 µε τίτλο «Συντήρηση 

εφαρµογών λογισµικού ∆ιοικητικής Υπηρεσίας 

223 Εγκρίνεται οµόφωνα 

15 Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α 10.6266.0002 µε τίτλο «Συντήρηση 

εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής Υπηρεσίας 

224 Εγκρίνεται οµόφωνα 

16 Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α 30.6266.0001 µε τίτλο «Συντήρηση 

εφαρµογών λογισµικού Τεχνικής Υπηρεσίας». 

225 Εγκρίνεται οµόφωνα 

17 Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α 10.6265.0001 µε τίτλο «Συντήρηση 

µηχανογραφικού εξοπλισµού 

226 Εγκρίνεται οµόφωνα 

18 Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α 10.6265.0002 µε τίτλο «Συντήρηση 

φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισµού». 

227 Εγκρίνεται οµόφωνα 

19 Περί ψήφισης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων και 

στον Κ.Α 10.6265.0003 µε τίτλο «Συντήρηση 

διαδικτυακής πύλης ∆ήµου Χερσονήσου». 

228 Εγκρίνεται οµόφωνα 

20 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.500,56 € σε βάρος του ΚΑ 

20.7325.0013 για την κατασκευή έργου Επέκταση – 

Συµπλήρωση ∆ηµοτικού φωτισµού, στη θέση 

«Γουργούθια» Λιµ. Χερσονήσου και ορισµός υπολόγου 

229 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. Υπόλογος 

Ν. Κοπανάκης 

21 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.936,00 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7425.0005 για την πληρωµή της προµήθειας 

µηχανογραφικού εξοπλισµού στα πλαίσια υλοποίησης 

του προγράµµατος «Βελτίωση της Ενεργειακής 

Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού µέσω χρήσης 

Καινοτόµων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όµβριων 

Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις 

230 Εγκρίνεται οµόφωνα 

22 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της µε αρίθµ. 231 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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506/1701/507/2012 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του ΜΠρΗ, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της 

ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Γ. 

Σταυρακαντωνάκης Α.Ε.Β.Ε.» κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου 

Γουβών 

23 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων Ταµειακής ∆ιευκόλυνσης Τµηµατικής 

Καταβολής  Ν. 2648/98 του Στεφανάκη Ανδρέα του 

Εµµανουήλ µε ΑΦΜ 047748992 

232 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η τροποποίηση των 

δόσεων 

24 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων Ταµειακής ∆ιευκόλυνσης Τµηµατικής 

Καταβολής  Ν. 2648/98 της Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. µε ΑΦΜ 094258778 

233 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η τροποποίηση των 

δόσεων 

25 Ψήφιση πίστωση για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων 

υποχρεώσεων του ∆ήµου Χερσονήσου 

234 Εγκρίνεται οµόφωνα  

26 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7112.0002 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

αγορά ακινήτου Πατεράκη Ειρήνης στις Άνω Γούβες 

235 Εγκρίνεται οµόφωνα  

27 Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7112.0002 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

αγορά ακινήτου κληρονόµων Κουντάκη στις Άνω 

Γούβες 

236 Εγκρίνεται οµόφωνα  

28 Λήψη απόφασης περί άσκηση ή µη έφεσης ενώπιον του 

Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, κατά της αρίθµ. 414/2010 

οριστικής απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας) που εκδόθηκε επί 

αγωγής των Κων/νου Σκουλά κλπ (συν. 9) κατά του 

πρώην ∆ήµου Επισκοπής 

237 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µη ασκηθεί 

Έφεση 

29 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη αναίρεσης ενώπιον 

του Αρείου Πάγου, κατά της αρίθµ. 116/2013 

τελεσίδικης απόφασης του Τριµελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης, µε την οποία απορρίφθηκε έφεση 

του πρώην ∆ήµου Επισκοπής κατά της αρίθµ. 263/2008 

οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου και ψήφιση πίστωση για την πληρωµή της 

επιδικασθείσας δαπάνης 

238 Εγκρίνεται οµόφωνα 

α) να µη ασκηθεί 

αναίρεση, β) ΨΠ 300 

€ για δικαστική 

δαπάνη 

30 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη αιτήσεως 

ανακλήσεως κατά της µε αρίθµ. 91/2013 αποφάσεως του 

∆ΠρΗρ µε την οποία χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης 

της αποφάσεως 57/2013 Αντιδηµάρχου Χερσονήσου 

(σφράγιση καταστήµατος Εµµ. Καλοµοιράκη). 

239 Εγκρίνεται οµόφωνα  

ως η γνωµοδότηση 

31 Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ένδικων 

µέσων κατά της υπ’  αρίθµ. 53/2013 αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Εφετείου Χανίων (αίτηση ακυρώσεως Εµµ. 

Παπαµατθαιάκη κατά του ∆ήµου Χερσονήσου) 

240 Εγκρίνεται οµόφωνα  

ως η γνωµοδότηση. 

Σωστό όνοµα Ελένη 

Παπαµατθαιάκη 
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32 Λήψη απόφασης για έγκριση ασκηθείσας προσφυγής 

του ∆ήµου Επισκοπής την 16-5-2005 κατά του ΙΚΑ 

Ηρακλείου και εξουσιοδότηση για την παράσταση 

241 Εγκρίνεται οµόφωνα  

ως η γνωµοδότηση 

33 Περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αρίθµ. 

399/6908/217/2013 οριστικής απόφασης του ΜΠρΗρ 

(ειδικής διαδικασίας) που εκδόθηκε επί αγωγής της 

δηµοτικής υπαλλήλου Βερίγου Μαρίας και περί ψήφισης 

ή µη πίστωσης για την πληρωµή του προσωρινώς 

εκτελεστού ποσού 

242 Εγκρίνεται οµόφωνα  

α) η ασκηθείσα 

έφεση, β) ΨΠ για 

την πληρωµή του 

προσωρινώς 

εκτελεστού ποσού 

34 Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου 

Χερσονήσου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 244 

παρ. 5 περ. στ΄εδ. Γτου Ν. 3852/2010, για την 

υπεράσπιση του Αναστασάκη Κων/νου του Γεωργίου, 

πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Μαλίων, 

κατηγορούµενου, ενώπιον του Α΄ Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου (δικάσιµος 12-9-2013), 

για την παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση υπό 

την ως άνω ιδιότητα του. 

243 Εγκρίνεται οµόφωνα   

Ορίζεται ο Ν. Σ. κ. 

Παχιαδάκης για την 

υπεράσπιση του κ. 

Αναστασάκη  

35 Περί άσκησης ή µη αντιρρήσεων, ενώπιον της κατά την 

παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/79 Επιτροπής 

Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Νοµού Ηρακλείου 

κατά της µε αρίθµ. Πρωτ. 4006/28-5-2013 πράξης 

χαρακτηρισµού έκτασης (κατ΄ άρθρο 14 του Ν. 

998/1979), του ∆ιευθυντή ∆ασών Ηρακλείου 

244 Εγκρίνεται οµόφωνα  

να ασκηθούν 

αντιρρήσεις 

36 Παράταση απόδοσης λογαριασµού για το έργο 

τοποθέτηση µονοφασικής παροχής στη θέση Κοψάς 

245 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Χορηγεί 

παράταση δύο 

µηνών 

37 Παράταση απόδοσης λογαριασµού για το έργο επέκταση 

δηµοτικού φωτισµού εντός του οικισµού Χερσονήσου 

του ∆∆ Χερσονήσου 

246 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Χορηγεί 

παράταση δύο 

µηνών 

          

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                 Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


