
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 24-9-2013 

 

21o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (23-9-2013) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας 

καυσίµων για τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

 

278 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

∆ιαπιστώνει το 

άγονο της 

επαναληπτικής 

δηµοπρασίας. 

Παραπέµπει στο ∆Σ 

2 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων 

για τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Χερσονήσου 

279 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Κατακυρώνει την 

προµήθεια της 

οµάδας Β στην 

ΜΑΝΑ ΑΕ. 

Απορρίπτει την 

προσφορά για την 

οµάδα ∆. 

Παραπέµπει στο ∆Σ 

3 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση του έργου ανέγερση κτιρίου παιδικού 

σταθµού στον οικισµό Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου 

280 Εγκρίνεται οµόφωνα 

το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
 

πρακτικό της 

δηµοπρασίας 

4 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της δηµοπρασίας 

για την εκτέλεση του έργου «Αναµόρφωση πλατείας 

πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης 

κοινόχρηστων χώρων Κρασίου 

 

281 Εγκρίνεται οµόφωνα 

το πρακτικό 

δηµοπρασίας 

5 Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,  € σε βάρος του ΚΑ 

00.6331.0001 για την πληρωµή παραβόλου για την 

τακτοποίηση µε τον Ν. 4178/2013 του καταστήµατος 

στο Κράσι 

282 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Ψήφιση πίστωσης ποσού 172.900,00€ σε βάρος του ΚΑ 

30.7421.0003 για την πληρωµή του 6
ου

 λογαριασµού 

µελέτης αποτύπωσης κτηµατογράφησης και σύνταξη 

πράξης εφαρµογής Γουρνών 

283 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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7 Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.700,00€ σε βάρος του ΚΑ 

30.7421.0003 για την πληρωµή του 7
ου

 λογαριασµού 

µελέτης αποτύπωσης κτηµατογράφησης και σύνταξη 

πράξης εφαρµογής Γουρνών 

284 Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.875,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7413.0001 για την πράξη τεχνική βοήθεια ∆ήµου 

Χερσονήσου MIS 374509 

285 Εγκρίνεται οµόφωνα 

9 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου 

παραλλαγή δικτύου ∆ΕΗ  για την υλοποίηση της 

µελέτης διαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον 

οικισµό Πισκοπιανού και ορισµό υπολόγου 

286 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Υπόλογος 

ορίζεται ο κ. 

Ιωάννης Κρίθινος 

10 Λήψη απόφασης για έγκριση άσκησης προσφυγών του 

∆ήµου Χερσονήσου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

του Κ. Λιµεναρχείου Ηρακλείου (επιβολή προστίµου για 

τοποθέτηση ναυαγοσώστη) 

287 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

11 Χορήγηση παροχής ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας στον έµµισθο δικηγόρου του ∆ήµου 

Ιωάννη Παχιαδάκη για παράσταση του, ενώπιον του Β2 

Πολιτικού τµήµατος του Αρείου Πάγου (δικάσιµος 8-10-

2013) προς υποστήριξη της µε αρίθµ. Κατ. 79/3-3-2010 

αίτησης αναίρεσης του πρώην ∆ήµου Χερσονήσου και 

του αρίθµ. Κατ. 123/11-10-2012 δικογράφου πρόσθετων 

λόγων του ∆ήµου Χερσονήσου κατά των Γεωργίου 

Ασπετάκη κλπ και της αρίθµ. 247/2009 απόφασης του 

ΠΠρΗρ και περί εξουσιοδότησης του κ. ∆ηµάρχου για 

παροχή σχετικής συµβολαιογραφικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας προς τούτο 

288 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

12 Λήψη απόφασης για υποβολή παραίτησης από τις υπ’ 

αρίθµ. Κατάθεσης 16/27-3-2010 και 26/29-5-2010 

προσφυγές εναντίον των 890/12 και 3084/12 αποφάσεων 

του ΓΓ Α/∆ Κρήτης ενώπιον της επιτροπής αρίθµ. 152 

του Ν. 3463/06 

289 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

          

                

          Ο Πρόεδρος  

           Οικονοµικής Επιτροπής    

      

 

                     Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


