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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 23-10-2013 

 

 

23o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (22-10-2013) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της µελέτης Γενικό Πολεοδοµικό 

Σχέδιο Λιµένος Χερσονήσου. 

316 Εγκρίνεται οµόφωνα 

σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

2. Έγκριση ή µη του πρακτικού επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας ABS 

οχηµάτων. 

317 Εγκρίνεται οµόφωνα 

∆ιαπιστώνεται το 

άγονο της 

επαναληπτικής 

δηµοπρασίας. 

Παραπέµπεται στο 

∆Σ 

3. Έγκριση ή µη του πρακτικού επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας 

ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων του ∆ήµου  

318 Εγκρίνεται οµόφωνα 

∆ιαπιστώνεται το 

άγονο της 

επαναληπτικής 

δηµοπρασίας. 

Παραπέµπεται στο 

∆Σ 

4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

Ν. 2648/98 της ΚΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ µε ΑΦΜ 

066360653 

319  Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων 

στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισµό Μαλίων». 

320 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

2 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση της προµήθειας «γάλακτος εργαζοµένων 

321 Εγκρίνεται οµόφωνα 

∆ιαπιστώνεται το 

άγονο της 

δηµοπρασίας. 
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επαναδηµοπράτηση 

3 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση του έργου «τεχνική βοήθεια για µελέτες 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Υλοποίηση του 

∆ιαχειριστικού Εργαλείου του προγράµµατος 

E2STORMED 

322 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

4 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση του έργου «ψηφιακό µουσείο για τη 

διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του 

∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆. Ε. Χερσονήσου 

323 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

5 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση της προµήθειας «Εφαρµογών 

Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) και 

ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδοµένων και προµήθεια 

Σηµείων Ενηµέρωσης Κοινού (Infokiosks)». 

324 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

6 Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού γ΄ τριµήνου έτους 

2013. 

325 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

7 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6422 για την πληρωµή οδοιπορικών εξόδων και 

αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 

326 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Η ψήφιση της 

πίστωσης 

8 Ψηφίσεις πιστώσεων σε βάρος του ΚΑ 80.83 για την 

πληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 

327 Εγκρίνεται οµόφωνα 

οι ψηφίσεις των 

πιστώσεων 

9 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6736.0003 για την πληρωµή προγραµµατικής 

σύµβασης µε την ΚΓ΄ Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

για την ανάδειξη του ρωµαϊκού θεάτρου Λιµένος 

Χερσονήσου 

328 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

10 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6115.0003 για αµοιβές λογιστών – εκκαθαριστών για 

την υπό εκκαθάριση δηµ. Εταιρεία ΠΕ∆ΙΑ∆Α Α.Ε 

329 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

11 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6463.0002 για την πληρωµή εξόδων δηµοσιεύσεων 

για την υπό εκκαθάριση δηµ. Εταιρεία ΠΕ∆ΙΑ∆Α Α.Ε 

330 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

12 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

Ν. 2648/98 του Κουνάλη Εµµανουήλ µε ΑΦΜ 

074959360 

331 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

13 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων 

µέσων (έφεσης) κατά της υπ’ αρίθµ. 350/2013 

Αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

(απαίτηση ΑΦΟΙ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ) από άτυπη 

πώληση οικοδοµικών υλικών τα έτη 2009 2010 στο 

∆ήµο. ψήφιση πίστωσης για πληρωµή του προσωρινά 

επιδικασθέντος ποσού των 20.000,00 €.  

 

332 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η µη άσκηση 

ένδικων µέσων 
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14 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων 

µέσων (Έφεσης) κατά της αρίθµ. 394/2013 αποφάσεως 

του ΜΠρΗρ (ανακοπή κατάσχεσης Ε. Γαλανάκη από 

έργα στον πρώην ∆ήµο Επισκοπής 

333 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η µη άσκηση 

ένδικων µέσων 

15 Περί εξουσιοδότησης του κ. ∆ηµάρχου Χερσονήσου ή 

και του αρµόδιου Αντιδηµάρχου να προβεί σε δήλωση 

παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Χερσονήσου 

ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών 

ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Εφετών Κρήτης και 

ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου (κακουργηµάτων) 

Κρήτης (δικάσιµος 1-11-2013) κατά του ∆ηµητρίου 

Φουκαράκη του Πολύβιου , κατηγορούµενου για 

υπεξαίρεση σε βάρος του ∆ήµου Γουβών και περί 

εξουσιοδότησης του έµµισθου δικηγόρου Ιωάννη 

Παχιαδάκη για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ως 

πολιτικώς ενάγοντος 

334 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

του Νοµικού 

Συµβούλου 

16 Εξέταση β΄ ένστασης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια 

Ένωση Αρχιτεκτόνων κατά της προκήρυξης για την 

ανάθεση εκπόνησης της µελέτης Γ.Π.Σ. ∆. Χερσονήσου 

335 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η απόρριψη της 

ένστασης  

17 Απόδοση λογαριασµού εντάλµατος προπληρωµής και 

απαλλαγή υπολόγου 

336 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Απαλλάσσουµε τον 

υπόλογο 

18 Κατάρτιση προϋπολογισµού έτους 2014 µετά την γνώµη 

του παρατηρητηρίου 

337 Εγκρίνεται οµόφωνα 

          

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                 Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


