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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 5-2-2014 

 

 

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (4-2-2014) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 247,56 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8261.0001 για «Επιστροφές αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων ποσών» 

12 Εγκρίνεται οµόφωνα  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6117.0001 για «Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 

συνεδριάσεων ∆.Σ.». 

 

13 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

2 Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6142.0003 για την πληρωµή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. – 

Προµήθειες DIASPAY – Ενιαία Αρχή Πληρωµών. 

 

14 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

3 Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6142.0004 για την πληρωµή στην Τράπεζα 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για προµήθεια για την εξυπηρέτηση 

συναλλαγών µέσω ∆ΙΑΣ. 

 

15 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

4 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6221.0002 για ταχυµεταφορές 

16 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

5 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6311.0001 για φόρο τόκων 10% ν. 3842/2010.  

 

17 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

6 Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 

00.6312.0001 για απόδοση φόρου µεγάλης ακίνητης 

περιουσίας.  

18 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

7 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6421.0001 για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 

µετακινούµενων αιρετών. 

19 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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8 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6451.0001 για την πληρωµή της συνδροµής στη 

Νοµική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 

20 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

9 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6451.0002 για την πληρωµή της συνδροµής στην 

Τράπεζα Πληροφοριών ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ. 

21 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

10 Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6451.0003 για την πληρωµή της συνδροµής µας σε 

εφηµερίδες και περιοδικά. 

22 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

11 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6452.0001 για την πληρωµή της συνδροµής internet. 

23 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

12 Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 00.6492.0001 για την πληρωµή δικαστικών εξόδων 

τελεσίδικων αποφάσεων- αποζηµιώσεων κλπ. 

24 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

13 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6492.0002 για την πληρωµή δικαστικών εξόδων 

εκδικασθέντων υποθέσεων. 

25 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

14 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6494 για την πληρωµή εξόδων συµβολαιογράφων 

και δικαστικών επιµελητών. 

26 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

15 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6511.0001 για την πληρωµή τόκων  δανείου τέως 

∆ήµου Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας. 

27 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

16 Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.700,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6516.0001 για την πληρωµή χρεωλύσια δανείου 

τέως ∆ήµου Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας. 

28 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

17 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0002 για την πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆. 

Επισκοπής  100093 Παγκρήτιας. 

29 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

18 Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.190 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0003 για την πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆. 

Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας. 

30 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

19 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0005 για την πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆. 

Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ∆ 

31 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

20 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.550,00€ σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0006 για την πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆. 

Γουβών 11447/00/06 ΤΠ∆. 

32 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

21 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0002 για την πληρωµή χρεολύσια δανείου τέως 

∆ήµου Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας. 

33 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

22 Ψήφιση πίστωσης ποσού 111.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0003 για την πληρωµή χρεολύσια δανείου τέως 

∆. Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας 

34 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

23 Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0005 για την πληρωµή χρεολύσια δανείου τέως 

35 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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∆. Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ∆. 

24 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0006 για την πληρωµή χρεολύσια δανείου τέως 

∆. Γουβών 11447/00/06 ΤΠ∆ 

36 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

25 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6115.0001 για έλεγχο ισολογισµού 2013. 

37 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

26 Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6495.0001 για κοινόχρηστα διαµερισµάτων. 

38 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

27 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6461.0001 για την πληρωµή δηµοσιεύσεων 

ισολογισµών – αγγελιών – ανακοινώσεων 

39 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

28 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6462.0001 για την πληρωµή δηµοσιεύσεων 

προκηρύξεων 

40 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

29 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6463.0001 για την πληρωµή λοιπών δηµοσιεύσεων 

41 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

30 Ψήφιση πίστωσης ποσού 500.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6279.0001 για την πληρωµή τελών υγειονοµικής 

ταφής απορριµµάτων 

42 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

31 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.395.000,00€ σε βάρος του 

ΚΑ 20.6277.0001 για δαπάνες συλλογής και µεταφοράς 

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω 

δηµοσίων συµβάσεων 

43 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

32 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 

70.6231.0009 για χώρο στάθµευσης οικισµού Μαλίων 

44 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

33 Ψήφιση πίστωσης ποσού 62.563,32 € σε βάρος του ΚΑ 

70.6231.0001 για Μισθώµατα σχολικών κτιρίων 

45 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

34 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6321 για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας 

επιβατηγών αυτοκινήτων 

46 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

35 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6323.0001 για  “∆απάνες ελέγχου ΚΤΕΟ  οχηµάτων 

του ∆ήµου” 

47 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

36 Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6322.0001για “Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 

αυτοκινήτων” 

48 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

37 Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 € σε βάρος ΚΑ 

20.6323.0001 του για “Τέλη χρήσης µηχανηµάτων 

Υπηρεσίας καθαριότητας”. 

49 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

38 Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του  ΚΑ 

20.6323.0002 για “ΚΤΕΟ οχηµάτων  Υπηρεσίας 

καθαριότητας”. 

50 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

39 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 €  σε βάρος του ΚΑ 

30.6322 .0001 για “Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 

αυτοκινήτων” 

51 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

40 Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 52 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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30.6323.0001 για  “Τέλη χρήσης µηχανηµάτων Τεχνικής 

Υπηρεσίας”. 

 

41 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6323.0002 για πληρωµή “ΚΤΕΟ οχηµάτων Τεχνικής 

Υπηρεσίας” 

53 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

42 Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6253.0001 για την πληρωµή ασφαλίστρων του 

υπ΄αριθµ. ΚΗΗ 5761 νέου φορτηγού οχήµατος του 

∆ήµου 

54 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

43 Ψήφιση πίστωσης για την παράταση της σύµβασης για 

την προµήθεια καυσίµων έτους 2012-2013 σε βάρος των 

ΚΑ 10.6641.0002 ποσό 10.000,00 € και στον ΚΑ 

30.6641.0002 ποσό 25.000,00 €. 

55 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

44 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

γάλακτος εργαζοµένων για το έτος 2014 του ∆ήµου 

Χερσονήσου 

56 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

45 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

οικοδοµικών υλικών έτους 2014. 

57 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

46 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου «Μέτρα 

Προστασίας του Υδροβιότοπου Μαλίων». 

58 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

47 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της «προµήθειας 

ασφαλτοµίγµατος».  

59 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

48 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας  και 

τοποθέτησης ABS οχηµάτων  

60 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

49 Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6736.0004 για την πληρωµή της προγραµµατικής 

σύµβασης µε την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ. για 

υδρολογική διερ. Χειµάρων Μαλίων Σταλίδας και σχεδ. 

Αντιµετώπισης παρ/κών. 

61 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

50 Λήψη απόφασης για άσκησής ή µη ενδίκων µέσων 

κατά της υπ’ αρίθµ. 34/2014 ∆ιαταγής Πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (απαίτηση της Μον. 

Εταιρείας SOLANO από έργα στον τέως ∆ήµο 

Χερσονήσου) έτους 2009 συνολικού ποσού 7.925 €. 

62 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µην ασκηθούν 

ένδικα µέσα 

 

51 Περί εγκρίσεως της προφορικής εντολής του κ. 

Αντιδηµάρχου για την άσκηση ή µη άσκηση 

παρέµβασης του ∆ήµου Χερσονήσου ενώπιον της 

ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Ηρακλείου Λασιθίου, 

υπέρ του κύρους των 5076/2011 και 15701/2013 

αποφάσεων Γ. Γ. Αποκ/νης ∆ιοίκησης Κρήτης το ΟΕΥ 

και των αποφάσεων 145/2011, 305 και 463/2013 Α∆Σ 

63 Εγκρίνεται η 

απόφαση του 

Αντιδηµάρχου κ. 

Σταυρουλάκη 

 

52 Λήψη απόφασης περί έγκρισης άσκησης της από 28-1-

2014 και µε αριθµό κατ. 8/29-1-2014  έφεσης κατά της 

αρίθµ. 1240/2013 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (ειδική διαδικασία εργατικών

διαφορών) που εκδόθηκε επί αγωγής της δηµοτικής 

64 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Α) η έγκριση της 

άσκησης έφεσης 

Β) εξουσιοδοτεί το 

Ν.Σ. κ. Παχιαδάκη 
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υπαλλήλου Ανδρουλάκη Ειρήνης για χορήγηση της 

ειδικής παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 

(176€). 

να παραστεί 

53 Λήψη απόφασης περί άσκησης  ή µη έφεσης κατά της 

αρίθµ. 972/2013 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (ειδική διαδικασία εργατικών 

διαφορών) που εκδόθηκε επί αγωγής της δηµοτικής 

υπαλλήλου Μαρίας Βερίγου για καταβολή εξόδων 

κίνησης. 

65 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η άσκηση έφεσης 

54 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  των Γ. Μεραµβελιωτάκη και Γ. 

Χειρακάκη πρώην Αντιδηµάρχων Γουβών και πρώην 

Αντιδηµάρχου Χερσονήσου αντίστοιχα, 

κατηγορουµένων ενώπιον του Μον/λούς Πληµ/κείου 

Ηρακλείου (δικάσιµος 12-2-2014) για παρεµπόδιση 

αποτροπής κοινού κινδύνου (άρθρο 288 παρ. 1ΠΚ) υπό 

τις ως άνω ιδιότητες τους.   

66 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Ορίζεται ο Ν.Σ . κ. 

Παχιαδάκης 

          

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                 Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


