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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 3-7-2013 

 

 

16o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (2-7-2013) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί άσκησης ή µη προσφυγής ενώπιον της ειδικής 

επιτροπής του άρθρ. 152 του Ν. 3463/2006 κατά της 

αρίθµ. Πρωτ. 5883/3-6-2013 απόφασης του Γ. Γ. 

Αποκ/νης ∆ιοίκησης Κρήτης µε την οποία ακυρώθηκε η 

µε αριθµό 9/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Χερσονήσου   

190 Εγκρίνεται οµόφωνα 

:α) η µη άσκηση 

ένδικων µέσων 

Β) η µη κατακύρωση 

του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη Αιτήσεως 

καθορισµού τιµής µονάδος µετατροπής της εισφοράς γης 

σε χρήµα λόγω αναστροφής κατά της εταιρείας µε την 

επωνυµία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε. 

(Ξενοδοχείο LYTTOS BEACH). 

191 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η άσκηση αιτήσεως 

καθορισµού τιµής 

µονάδος 

2 Ψήφιση πίστωσης ποσού 349,56 € σε βάρος του KA 

10.6422 του πρ/σµού έτους 2013 για την πληρωµή 

εξόδων µετακίνησης των Σουλτάτου Ειρήνης υπαλλήλου 

του ∆ήµου µας και Περδικογιάννη Ειρήνης ειδικού 

Συµβούλου του ∆ήµου στην Αθήνα για την συµµετοχή 

τους στην 21
η
 Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών 

Γεωγραφικών Συστηµάτων πληροφοριών ArcGIS 

192 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης  

3 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.451,94 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7425.0005 του πρ/σµού έτους 2013 για την πληρωµή 

εξόδων µετακίνησης των Σουλτάτου Ειρήνης και 

Μιχελεκάκη Εµµανουήλ υπαλλήλων του ∆ήµου µας, 

στο Μαυροβούνιο για το πρόγραµµα E2STORMED από 

5/6/2013 έως 8/6/2013 

193 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης  

4 Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.439,82 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7425.0004 του πρ/σµού έτους 2013 για την πληρωµή 

των δράσεων ανάδειξης περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στον υγρότοπο 

Μαλίων 

194 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

5 Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.887,49 € σε βάρος του ΚΑ 195 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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80.8115.0999 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

εξόφληση διαφόρων οφειλών έτους 2012 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

6 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.230,77 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6421 του προϋπολογισµού έτους 2013 για την 

πληρωµή των εξόδων µετακίνησης του Αντιδηµάρχου κ. 

Ιωάννη Μαστοράκη στις Βρυξέλες στις 24 & 25-4-2013 

196 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

7 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

Ν. 2648/98 του κ. Μαστοράκη ∆ηµητρίου του Κων/νου 

µε ΑΦΜ 031330323 

197 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

8 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

Ν. 2648/98 της κας ∆ραµουντάνη Μαρίας µε ΑΦΜ 

054910086 

198 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

9 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

Ν. 2648/98 της κας Ψυχογιουδάκη Χριστίνας του Πήτερ 

µε ΑΦΜ 045550411 

199 Εγκρίνεται οµόφωνα 

10 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αριθµού των 

δόσεων ταµειακής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

Ν. 2648/98 του κ. Μαγκαφουράκη Κων/νου 

200 Εγκρίνεται οµόφωνα 

11 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου ΄΄ψηφιακό 

µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού 

πλούτου του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. 

Χερσονήσου΄΄. 

201 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

12 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης 

δεδοµένων και προµήθεια Σηµείων Ενηµέρωσης Κοινού 

(infokiosks). 

202 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

          

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                 Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


