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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  1-3-2016 

 

 

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (29-2-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, 

έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση της πίστωσης για τη 

δαπάνη σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό 

παροχής 54654166 του έργου «διαµόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο Πολιτιστικού 

Συλλόγου στον οικισµό Ελαίας 

55 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Υπόλογος: 

Καλαθάκης Κων/νος 

2 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας σκυροδέµατος ∆Ε Χερσονήσου 

56 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

υλικών και φυτοφαρµάκων για την συντήρηση 

υφιστάµενων χώρων πρασίνου ∆Ε Γουβών 

57 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

υλικών και φυτοφαρµάκων για την συντήρηση 

υφιστάµενων χώρων πρασίνου ∆Ε Χερσονήσου 

58 Εγκρίνεται οµόφωνα  

5 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

υλικών και φυτοφαρµάκων για την συντήρηση 

υφιστάµενων χώρων πρασίνου ∆Ε Μαλίων 

59 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων ∆Ε Χερσονήσου 

60 Εγκρίνεται οµόφωνα  

7 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

σηµάτων ΚΟΚ και καθρεπτών 

61 Εγκρίνεται οµόφωνα  

8 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας σκυροδέµατος ∆Ε Επισκοπής  

62 Εγκρίνεται οµόφωνα 

9 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας σκυροδέµατος ∆Ε Μαλίων 

63 Εγκρίνεται οµόφωνα 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
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1 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την εκτέλεση της προµήθειας αρδευτικών 

εξαρτηµάτων υπηρεσίας πρασίνου 

64 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την εκτέλεση της προµήθειας ασφαλτοµίγµατος 

65 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την εκτέλεση της προµήθειας γραφικής ύλης και 

ξηρογραφικού χαρτιού 

66 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την εκτέλεση της προµήθειας χηµικού υλικού 

67 Εγκρίνεται οµόφωνα 

5 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την εκτέλεση της προµήθειας εργαλείων και λοιπών 

υλικών πρασίνου 

68 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την εκτέλεση της προµήθειας µηχανηµάτων για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου 

69 Εγκρίνεται οµόφωνα 

7 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την εκτέλεση της προµήθειας φαρµάκων λιπασµάτων 

και βελτιωτικών εδάφους 

70 Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση 

της υπ΄ αρ. 162/2016 Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης 

(Προπληρωµής) και ψήφιση της πίστωσης για τη δαπάνη 

σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό παροχής 

54868359) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 

∆Ε∆∆ΗΕ των φωτιστικών του έργου «∆ιαµόρφωση 

πεζοδροµίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον 

οικισµό Μαλίων 

 

 

 

71 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Υπόλογος:  

Κουρλετάκη Μαρία - 

Ελένη 

9 Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση 

της υπ΄ αρ. 163 / 2016 Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης 

(Προπληρωµής) και ψήφιση της πίστωσης για τη δαπάνη 

σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό παροχής 

54868363) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 

∆Ε∆∆ΗΕ  φωτιστικών του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 

παραλιακής οδού Σταλίδας 

 

 

72 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Υπόλογος : 

Μιχαλακόπουλος 

Μιχαήλ 

10 Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση 

της υπ΄ αρ. 164 / 2016 Πρότασης Ανάληψη Υποχρέωσης 

(Προπληρωµής) και ψήφιση της πίστωσης για τη δαπάνη 

σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό παροχής 

54868364) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 

∆Ε∆∆ΗΕ  φωτιστικών του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 

παραλιακής οδού Σταλίδας 

 

 

73 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Υπόλογος : 

Κοπανάκης 

Νικόλαος 

11 Ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής, έγκριση 

της υπ΄ αρ. 165 / 2016 Πρότασης Ανάληψη 

Υποχρέωσης (Προπληρωµής) και ψήφιση της πίστωσης 

 

74 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

Υπόλογος Σακαράκη 

Παναγιώτα 
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για τη δαπάνη σύνδεσης µιας νέας παροχής (µε αριθµό 

παροχής 54868365) για τη σύνδεση µε το ∆ίκτυο 

Χαµηλής Τάσης ∆Ε∆∆ΗΕ  φωτιστικών του έργου 

«Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού Σταλίδας». 

12 Αποδοχή δωρεάς πλαστικού χρώµατος. 75 Εγκρίνεται οµόφωνα 

13 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την προµήθεια ελληνικών σηµαιών 

76 Εγκρίνεται οµόφωνα 

14 Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και 

σύνταξης όρων για την διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο, «Σίτιση των 

µαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου 

Ν. Ηρακλείου για την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2016 

και Σεπτέµβριος –Οκτώβριος 2016, µέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών δηµοπράτησης του 

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς  ∆ιαγωνισµού 2016 – 

2017 και ορισµό µελών επιτροπής παραλαβής 

 

 

77 

 

 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

15 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για δαπάνες εργασιών αποµαγνητοφώνησης πρακτικών 

συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Χερσονήσου, για το έτος 2016  

78 Εγκρίνεται οµόφωνα 

16 Περί έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης & 

ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«έλεγχος λογιστικών καταστάσεων χρήσεως 2015 ∆ήµου 

Χερσονήσου από ορκωτούς λογιστές στα πλαίσια 

εφαρµογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος 

79 Εγκρίνεται οµόφωνα 

17 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης δαπάνης για 

οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση της δικηγόρου κας 

Συγγελάκη ∆έσποινας για παράσταση ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

80 Εγκρίνεται οµόφωνα 

18 Έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

για την προµήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού 

εξοπλισµού 

81 Εγκρίνεται οµόφωνα 

19 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για «∆απάνες για 

τέλη υγειονοµικής ταφής απορ/των 

82 Εγκρίνεται οµόφωνα 

20 Άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων (ανακοπής 933 
ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεση (937 παρ. 1εδ. 

Γ΄ ΚΠολ∆)  ενώπιον του ΜΠρΗρ , κατά της από 10-2-

2016  επιταγής προς εκτέλεση της ανώνυµης εταιρείας 

µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» και το 

διακριτικό τίτλο HELESI  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, παρά 

πόδας του µε αρίθµ. 613/2015 ά εκτελεστού απογράφου 

της αρίθµ. 621/648/2015 διαταγής πληρωµής του 

ΜΠρΗρ, η οποία εκδόθηκε επί αίτησης της κατά του 

 

 

83 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η µη 

άσκηση ένδικων 

µέσων και η ψήφιση 

της πίστωσης 
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∆ήµου Χερσονήσου και ψήφιση πίστωσης για την 

πληρωµή – εκτέλεση της αρίθµ. 621/648/2015 

τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του ΜΠρΗρ 

21 Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου, για την 

υπεράσπιση των Αλεξάνδρου Τσαπάκη, Γεωργίου 

Μεραµβελιωτάκη και Κων/νου Αναστασάκη, πρώην 

Αντιδηµάρχων των πρώην ∆ήµων Χερσονήσου, Γουβών 

και Μαλίων αντίστοιχα ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου 

Πληµ/των Ανατολικής Κρήτης (δικάσιµος 11-3-2016) 

προς υποστήριξη εφέσεων τους κατά της αρίθµ. 787/16-

5-2013 απόφασης του Β Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Ηρακλείου 

 

 

 

84 

 

 

 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

22 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ένδικου 

βοηθήµατος κατά των υπ’ αρ. 5 και 6/16-12-2015 

αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του άρ. 152 ν. 

3463/2006 νοµών Ηρακλείου-Λασιθίου 

85 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η 

άσκηση ένδικων 

µέσων 

 

            

                                                         Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

    

                   Εµµανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 


