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2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (22-1-2014) 

 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 
Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 80.81 για την 

εξόφληση οφειλών ΠΟΕ 
02 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

2. 
Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 80.83 για την 

εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
03 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού δ΄ τριµήνου έτους 

2013 

04 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

2 Ανατροπές αναλήψεων Υποχρεώσεων έτους 2013 05 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

3 Περί ορισµού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµού προµηθειών που 

διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΈΚΠΟΤΑ 

06 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Τακτικά Μέλη: 

Κουρλετάκη Μαρία 

– Ελένη, 

Κουρµουλάκης 

∆ηµήτριος, 

Βασιλάκης 

Νικόλαος,  

Αναπληρωµατικά 

Μέλη:  

Σακκούδης 

Αθανάσιος, 

Τασιούδη Καλλιρόη, 

Μανδαλάκη 

Αικατερίνη 

4 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την µίσθωση δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται 

µπροστά από το ξενοδοχείο ΡΙΝΕΛΑ. 

07 Εγκρίνεται οµόφωνα 

το πρακτικό 

δηµοπρασίας. Άγονη 



2 

 

 Επαναδηµοπράτηση 

 

5 Περί εξέτασης ένστασης του Πλατή Μιχαήλ για την 

εκτέλεση της προµήθειας θεµατικών πινακίδων 

προσανατολισµού και άλλων πληροφοριακών πινακίδων 

σήµανσης 

08 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Απορρίπτουµε την 

ένσταση. 

6 Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση 

∆ιεκδικητικής αγωγής στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατά 

της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. που εδρεύει στη 

Χερσόνησο και εκπροσωπείται νόµιµα, για την 

καταπάτηση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Βοθώνι – 

Ρούσσος Λάκκος» ∆.Κ. Χερσονήσου. 

 

09 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να ασκηθεί αγωγή 

για το ακίνητο. Για 

το δρόµο θα 

διαβιβαστεί η 

απόφαση και τα 

στοιχεία στη 

Κτηµατική 

Υπηρεσία για της 

δικές της ενέργειες 

επειδή ο δρόµος 

φέρεται ως 

δηµόσιος.  

 

7 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 Αναστασάκη Κων/νου του Γεωργίου, 

πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Μαλίων, 

κατηγορουµένου, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου 

(Πληµµεληµάτων) Ανατολικής Κρήτης (δικάσιµος 24-1-

2014), για παράβαση καθήκοντος υπό την ως άνω 

ιδιότητα του 

10 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Ορίζεται ο κ. 

Παχιαδάκης 

8 Λήψη απόφασης περί έκφρασης σύµφωνης γνώµης για 

την υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης για την 

υλοποίηση του έργου ¨δηµιουργία Πιλοτικού – 

Πειραµατικού Αµπελώνα¨  µε παραχώρηση της χρήσης 

του ακινήτου – κληροδοτήµατος Κουλούρα Μαρίας που 

βρίσκεται στην Επισκοπή οµώνυµης ∆ηµοτικής 

Ενότητας του ∆ήµου Χερσονήσου.  

 

11 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Εκφράζει τη 

σύµφωνη γνώµη της 

για την υπογραφή 

σύµβασης για την 

υλοποίησητου 

παραπάνω έργου για 

τους λόγους που 

αναφέρονται στην 

γνωµοδότηση του 

N.Σ. 

        

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

                                                                              Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


