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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  25-4-2016 

 

 

8o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (22-4-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού.  

152 Εγκρίνεται οµόφωνα  

η ψήφιση της 

πίστωσης 

2. ΨΠ για την µετακίνηση του κ. Τζερνιαδάκη Αθανασίου 

στη Θεσσαλονίκη για συµµετοχή του σε σεµινάριο του 

ΙΝ.ΕΠ. 

153 Εγκρίνεται οµόφωνα  

η ψήφιση της 

πίστωσης 

2. ΨΠ για την επίδοση αίτησης ακύρωσης και αίτησης 

αναστολής µε αρ. 2079/27-11-2015 απόφαση της αν. 

προϊσταµένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και 

Τεχνικών Εργων Κρήτης  

154 Εγκρίνεται οµόφωνα 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί απόδοσης λογαριασµού της υπολόγου 

Κουρλετάκη Μαρίας – Ελένης για την πληρωµή της  

δαπάνης 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 

155 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η απαλλαγή 

υπολόγου 

2 Περί απόδοσης λογαριασµού  του υπολόγου 

Μιχαλακόπουλου Μιχαήλ για την πληρωµή της δαπάνης 

σύνδεσης µιας νέας παροχής µε αριθµό  54868363 για τη 

σύνδεση µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης ∆Ε∆∆ΗΕ  

φωτιστικών του έργου «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής 

οδού Σταλίδας 

156 Εγκρίνεται οµόφωνα  

η απαλλαγή 

υπολόγου 

3 Περί απόδοσης λογαριασµού του υπολόγου Κοπανάκη 

Νικολάου για την πληρωµή  της σύνδεσης µιας νέας 

παροχής µε αριθµό 54868364 για τη σύνδεση µε το 

∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης ∆Ε∆∆ΗΕ  φωτιστικών του 

157 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η απαλλαγή 

υπολόγου 
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έργου «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού Σταλίδας» 

4 Περί απόδοση λογαριασµού της υπολόγου Σακαράκη 

Παναγιώτας για την πληρωµή της σύνδεσης µιας νέας 

παροχής µε αριθµό 54868365 για τη σύνδεση µε το 

∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης ∆Ε∆∆ΗΕ  φωτιστικών του 

έργου «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού Σταλίδας 

158 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η απαλλαγή 

υπολόγου 

5 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας ψηφιακού µετρητή αποστάσεων LASER 

159 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης  

6 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας εξοπλισµού υπαίθριας αναψυχής 

160 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

7 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας µηχανής καταµέτρησης 

χαρτονοµισµάτων των Ευρώ µε ανίχνευση πλαστότητας 

161 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης.  

8 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας πύργων 

162 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

9 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προµήθειας σπόρων φυτών και λοιπών συναφών 

ειδών 

163 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

10 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή 

της προµήθειας και τοποθέτησης κλιµατιστικών 

µηχανηµάτων στο Λύκειο Γουβών (συνεχ). 

 

164 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

11 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων για 

την συντήρηση και επισκευή οχηµάτων µηχανηµάτων 

δικύκλων για το έτος 2016 

165 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

12 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων για 

την εκτέλεση της προµήθειας κολωνακίων. 

166 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

13 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων για 

την εκτέλεση της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 

167 Εγκρίνεται οµόφωνα  

14 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 
συµµετοχή και παρακολούθηση (12) παρουσιάσεων 

εντός έτους µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας τους e-

postirixis 

168 Εγκρίνεται οµόφωνα 

15 Έγκριση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισµού Ά  

τριµήνου 2016. 

 

169 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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16 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την µίσθωση 

χηµικών τουαλετών 

170 Αποσύρεται  

17 Εισήγηση προς το ∆Σ για την 5
η
 αναµόρφωση 

προϋπολογισµού έτους 2016. 

171 Εγκρίνεται οµόφωνα 

18 Λήψη απόφασης περί έγκρισης άσκησης των µε αριθµ. 

κατ. ΠΡ 306/2006, 307/2006, 308/2006, 327/2006, 

328/2006, 329/2006, 330/2006, 331/2006, 332/2006 και 

333/2006 (ήτοι 10) προσφυγών του πρώην ∆ήµου 

Γουβών, ενώπιον  του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου κατά των αριθµ. 555/2006, 556/2006, 

557/2007, 823/2006, 821/2006, 822/2006, 820/2006, 

819/2006, 817/2006 και 815/2006 (ήτοι 10) αποφάσεων 

επιβολής προστίµου του κ. Λιµενάρχη Ηρακλείου 

[δικάσιµος: 27-04-2016] 

172 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

19 Λήψη απόφασης περί έγκρισης άσκησης των µε αριθµ. 

κατ. ΠΡ 12/2006, 13/2006, 14/2006, 15/2006, 16/2006, 

17/2006, 18/2006 και 19/2006 (ήτοι 8) προσφυγών του 

πρώην ∆ήµου Γουβών, ενώπιον  του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά των αριθµ. 700/2005, 

701/2005, 702/2005, 711/2005, 712/2005, 713/2005, 

714/2005 και 715/2005 (ήτοι 8) αποφάσεων επιβολής 

προστίµου του κ. Λιµενάρχη Ηρακλείου [δικάσιµος: 12-

05-2016 

173 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

20 Λήψη απόφασης περί έγκρισης άσκησης των µε αριθµ. 

κατ. ΠΡ 303/2006, 304/2006, 305/2006, 334/2006, 

335/2006, 336/2006, 337/2006, 338/2006, 339/2006, 

340/2006, 341/2006, 342/2006, 344/2006, 345/2006, ΠΡ 

14/2007 και ΠΡ 15/2007 (ήτοι 16) προσφυγών του 

πρώην ∆ήµου Γουβών, ενώπιον  του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά των αριθµ. 552/2006, 

553/2006, 554/2006, 818/2006, 814/2006, 813/200, 

816/2006, 824/2006, 825/2006, 826/2006, 827/2006, 

828/2006, 740/2006, 741/2006, 1091/2006 και 

1092/2006 (ήτοι 16) αποφάσεων επιβολής προστίµου 

του κ. Λιµενάρχη Ηρακλείου [δικάσιµος: 02-06-2016 

174 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η µνωµοδότηση 

21 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 Γεωργίου Μεραµβελιωτάκη πρώην 

Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Γουβών, ενώπιον του 

Τριµελούς Εφετείου Πληµ/των Ανατολικής Κρήτης 

(δικάσιµος: 20-05-2016) προς υποστήριξη της 

αριθµ.πρωτ. 360/12-06-2013 έφεσης του κατά της αριθµ. 

118/28-01-2013 απόφασης του Β΄ Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου. 

175 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 
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22 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 Αντιδηµάρχου Χερσονήσου κ. 

Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνος & του ∆ηµοτικού 

Συµβούλου κ. Φιλιππάκη Κων/νου, ενώπιον του Α΄ 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου (δικάσιµος: 

19-05-2016) κατηγορουµένων για παράβαση 

καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση 

176 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

23 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη αίτησης 

ακύρωσης, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Χανίων, 

κατά της 2
ης

 απόφασης του µε αριθµ. 6/01-04-2016 

Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του 

Ν. 3463/2006 Νοµών Ηρακλείου – Λασιθίου, µε την 

οποία διαπιστώθηκε η σιωπηρή απόρριψη της από 10-

09-2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Γουβών (και 

ήδη Χερσονήσου) κατά της αριθµ. 16159/04-08-2009 

απόφασης του τότε Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας Κρήτης (και ήδη Γ.Γ.Α.∆. Κρήτης).  

 

177 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

            

                                                         Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

    

                   Εµµανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 


