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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 27-10-2015 

 

 

36o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (26-10-2015) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                        ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ένδικων 

µέσων (προσφυγής) κατά αποφάσεων του Κεντρικού 

Λιµενάρχη µε αρ. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 113, 114, 115, 116, 117, 118/2015.  

389 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

γνωµοδότηση 

                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ’ 

τριµήνου 2015. 

390 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

2 Σύνταξη όρων και έγκριση της πρότασης ανάληψης 

υποχρέωσης για την προµήθεια µε τίτλο «Σίτιση 

µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν. 

Ηρακλείου». 

391 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3 Σύνταξη όρων για την προµήθεια µέσων ατοµικής 

προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2015 

και ψήφιση πίστωσης της για την εκτέλεση 

προµήθειας. 

392 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4 Περί ψήφισης πίστωσης και έγκρισης απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης για πληρωµή οδοιπορικών 

εξόδων της υπαλλήλου του ∆ήµου ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ στην Αθήνα από 13/10/2015 µέχρι 

16/10/2015. 

393 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

5 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

πληρωµή οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου του 

∆ήµου Καλώστου Αναστασίας στην Αθήνα από 4-

11-2015 έως 6-11-2015. 

394 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

6 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015». 

395 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
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7 Περί έγκρισης εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για 

την εκτέλεση των εργασιών «συντήρηση 

µηχανογραφικού εξοπλισµού». 

396 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

8 Περί έγκρισης εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για 

την εκτέλεση των εργασιών «συντήρηση 

φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισµού». 

397 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

9 Περί έγκρισης εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για 

την εκτέλεση των εργασιών «συντήρηση εφαρµογών 

λογισµικού Τεχνικής Υπηρεσίας». 

398 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

10 Περί έγκρισης εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για 

την εκτέλεση των εργασιών «συντήρηση εφαρµογών 

λογισµικού ∆ιοικητικής Υπηρεσίας». 

399 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

11 Περί έγκρισης εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για 

την εκτέλεση των εργασιών «συντήρηση εφαρµογών 

λογισµικού Οικονοµικής Υπηρεσίας». 

400 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

12 Περί έγκρισης εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για 

την εκτέλεση των εργασιών «συντήρηση 

διαδικτυακής πύλης ∆ήµου Χερσονήσου». 

401 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

13 Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 

ποσού 27.047,77 ευρώ εκτέλεσης των εργασιών 

«ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 

ΜΑΛΙΩΝ – ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 

ΜΑΛΙΩΝ». 

402 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

14 Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την 

πληρωµή επιδικασθέντος [µε την αριθ. 383/2015 

οριστικής απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής συνεδρίασης)] 

προσωρινά εκτελεστού ποσού (των 20.000 ευρώ), 

µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η µε τον αριθ. 

κατ. Γ.Α. 753/ΤΜ/134/2011 αγωγή της 

ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία 

«Ε.ΣΚΟΥΡΑ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην 

∆ήµου Χερσονήσου». 

403 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

γνωµοδότηση 

15 Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την 

πληρωµή επιδικασθέντος [µε την αριθ. 114/2015 

τελεσίδικη απόφαση του Τριµελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης] δικαστικών εξόδων (ποσού 

400 ευρώ) , µε την οποία απορρίφθηκε η µε αριθ. 

404 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

γνωµοδότηση 
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κατ. 205/2008 έφεση του πρώην ∆ήµου Γουβών 

κατά της αριθ. 73/2008 οριστικής απόφασης του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, µε την 

οποία είχε γίνει δεκτή η αριθ. κατ. Γ.Α. 

2086/ΤΠς/249/2006 (διεκδικητική)αγωγή του 

Κων/νου Νικολούδη κλπ. (συν.4). 
16 Λήψη απόφασης περί έγκρισης άσκησης των µε 

αριθ. κατ. ΠΡ 104/2004 µέχρι και 115/2004 (ήτοι 

12) προσφυγών του πρώην ∆ήµου Γουβών, ενώπιον 

του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά 

των αριθ. 874/2003 µέχρι και 885/2003 (ήτοι 12) 

αποφάσεων επιβολής προστίµου του κ. Λιµενάρχη 

Ηρακλείου [δικάσιµος 18-11-2015]. 

405 Εγκρίνεται 

οµόφωνα τις 

ασκηθείσες 

προσφυγές 

 

                 Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής     

 

                 Εµµανουήλ Πλευράκης 


