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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 14-12-2015 

 

 

43o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (10-12-2015) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                        ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Συµπλήρωση της αριθ.406/2015 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

460 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
2 Απόδοση λογαριασµού της υπολόγου Υφαντή Σοφίας 

για την πληρωµή του έργου «Επέκταση δηµοτικού 

φωτισµού στην οδό Σανουδάκη, περιοχή Ανισσαρά». 

461 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3 Απόδοση λογαριασµού του υπολόγου Βασιλάκη 

Νικόλαου για την πληρωµή του έργου «Επέκταση 

δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή Τραβάδι Κάτω 

Γουβών». 

462 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4 Απόδοση λογαριασµού της υπολόγου Κουρλετάκη 

Μαρίας Ελένης για την πληρωµή του έργου 

«Συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού στο 6
ο
 χιλ. 

Χερσονήσου-Καστελίου». 

463 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

5 Απόδοση λογαριασµού της υπολόγου Καλώστου 

Αναστασίας για την πληρωµή του έργου «Συµπλήρωση 

δηµοτικού φωτισµού στην επαρχιακή οδό 53
ο
 Κρασίου-

Λασιθίου». 

464 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

6 Περί απόδοση λογαριασµού της υπολόγου Τασιούδη 

Καλλιρόης για την πληρωµή της κατασκευής του έργου 

«Συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού στην οδό 

Αγ.Μαρίνας στο 1
ο
 χιλ. Μαλίων-Κρασίου και νότια του 

κόµβου αρχαιοτήτων στα Μάλια». 

465 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

7 Χορήγηση εκ νέου παράτασης 10 ηµερών απόδοσης 

λογαριασµού υπολόγου για το έργο «Επέκταση 

δηµοτικού φωτισµού στο Κουτουλουφάρι (Α.Ο.Ε. 

331/2015)». 

466 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

8 Περί απόδοσης λογαριασµού του υπολόγου Καλαθάκη 

Κωνσταντίνου για την πληρωµή της κατασκευής του 

έργου «Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στο Καινούργιο 

467 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
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Χωριό». 

9 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 27
η
 

αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2015 σύµφωνα µε 

τις διατάξεις. 

468 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

10 Έγκριση µετακίνησης του προϊσταµένου της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας στην Αθήνα για υπηρεσιακή 

συνάντηση στο ΥΠ.ΕΣ.» 

469 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

11 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για δικαστικά 

έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων – αποζηµιώσεων κλπ. 

470 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
12 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για τέλη 

υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. 

471 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

13 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για ∆ΙΑΣ Α.Ε. 472 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
14 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για την ετήσια 

εισφορά υπέρ ΕΣ∆ΑΚ. 

473 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

15 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Γωνιών του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

474 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

16 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τ.Κ. Κάτω Βάθειας. 

475 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
17 Λήψη απόφασης περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του 

∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του 

άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010, για 

την υπεράσπιση του Μεραµβελιωτάκη Γεωργίου του 

Εµµανουήλ, πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου 

Γουβών (και νυν Αντιδηµάρχου Χερσονήσου), ενώπιον 

του Τριµελούς Εφετείου Πληµ/των Ανατολικής Κρήτης 

(δικάσιµος: 18-11-2015) προς υποστήριξη της έφεσής 

του κατά της αριθ. 2353/06-11-2014 απόφασης του Α΄ 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου. 

476 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

γνωµοδότηση 

18 Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης (ποσού 

50.000 ευρώ) για την πληρωµή – µερική εξόφληση της 

αριθ. 47/2015 τελεσίδικης απόφασης του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), µε 

την οποία έγινε δεκτή η µε αριθ. κατ. Γ.Α. 

1282/ΤΠσ/101/2012 αγωγή του Εµµανουήλ Ψυλλάκη 

του Κων/νου κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως 

καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών. 

477 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

γνωµοδότηση 

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
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1 Προέγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης 

2014. 

478 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

2 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Χαρασού του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

479 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

480 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αβδού του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

481 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

5 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

482 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

6 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

483 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

7 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

484 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

8 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

485 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

9 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση της ΑΑΥ για την 

πληρωµή της εκλογικής αποζηµίωσης της 20
ης

 

Σεπτεµβρίου 2015. 

486 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

10 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση της ΑΑΥ για την 

πληρωµή δηµοψηφίσµατος της 5
ης

 Ιουλίου 2015. 

487 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

11 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια µε τίτλο : προµήθεια 

φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισµού. 

488 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

12 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια µε τίτλο : προµήθεια 

αναλώσιµων και υλικών φωτοαντιγραφικών, φαξ και 

λοιπού εξοπλισµού. 

489 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

13 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια µε τίτλο : προµήθεια 

αναλώσιµων και υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού. 

490 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
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14 Περί έγκρισης της µε αριθ. 8/2015 συµψηφιστικής 

Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

491 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

15 Ανάκληση της αριθ. 466/2015 Πρότασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

492 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

αναβολή 

συζήτησης του 

θέµατος 
16 Έγκριση της 391/2015 µε 1.125 ευρώ Π.Α.Υ. και 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη 

οδοιπορικών εξόδων – αποζηµίωση του 

µετακινούµενου Ειδ. Συµβούλου του ∆ηµάρχου σε 

θέµατα Τουρισµού Κου Μηνά Λιαπάκη εκτός έδρας. 

493 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

αναβολή 

συζήτησης του 

θέµατος 
 

                 Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής     

 

                 Εµµανουήλ Πλευράκης 


