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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 2-2-2015 

 

 

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (30-1-2015) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                        ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

καυσίµων και λιπαντικών έτους 2015 

7 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη έφεσης κατά της 

432/2014 οριστικής απόφασης του τριµ/λούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου µε την οποία έγινε δεκτή η 

αρίθµ. 261/21-12-2007 αγωγή της δηµοτικής υπαλλήλου 

∆αγκωνάκη Ειρήνης.  

8 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µη ασκηθεί έφεση 

3 Έγκριση ή µη των πρακτικών για την ανάθεση 

εκπόνησης της µελέτης κατασκευή νηπιαγωγείου 

Κοκκίνι Χάνι.  

9 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 ∆ιόρθωση – Τροποποίηση της αρίθµ. 381/2014 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής 

10 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση της 

∆.Τ.Υ 

5 Ανάκληση της αρίθµ. 409/2014 απόφαση της Οικ. 

Επιτροπής και επαναπροκήρυξη των όρων για την 

εκτέλεση της προµήθεια φωτιστικών σωµάτων ∆.Ε. 

Μαλίων 

11 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Έγκριση της αρίθµ. 152/2015 ΠΑΥ και ψήφιση πίστωση 

για την δαπάνη µεταφοράς στερεών αποβλήτων 

12 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

7 Έγκριση της αρίθµ. 152/2015 ΠΑΥ και ψήφιση πίστωση 

για την δαπάνη µεταφοράς στερεών αποβλήτων 

13 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

8 Έγκριση ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση του έργου ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου της 

παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι 

14 Εγκρίνεται οµόφωνα 

                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για ΠΟΕ 15 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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2 Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆΄ 

τριµήνου 2014. 

16 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Ανατροπές αναλήψεων Υποχρεώσεων έτους 2014. 

 

17 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 4
η
 

αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2015 σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των άρθρων 160 & 161 του Ν. 3463/2006 

και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5-/15-6-1959. 

18 Εγκρίνεται οµόφωνα 

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

00.6142.0002  και έγκριση ΠΑΥ για ∆ΙΑΣ Α.Ε 

19 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος του 

00.6142.0003 στην Τράπεζα Πειραιώς και έγκριση ΠΑΥ 

για την προµήθεια εξυπηρέτηση συναλλαγών µέσω 

∆ΙΑΣ. 

 

20 Εγκρίνεται οµόφωνα 

7 Ψήφιση πίστωσης ποσού 74.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7425.0005 και έγκριση ΠΑΥ για υλοποίηση του 

προγράµµατος E2STORMED 

21 Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.150,00  € σε βάρος του ΚΑ 

00.6511.0001 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή 

τόκων  δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 102639 

Παγκρήτιας. 

 

22 Εγκρίνεται οµόφωνα 

9 Ψήφιση πίστωσης ποσού 26.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6516.0001 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή 

χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 102639 

Παγκρήτιας 

23 Εγκρίνεται οµόφωνα 

10 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.910,00  € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0002 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή τόκων 

δανείου τέως ∆. Επισκοπής  100093 Παγκρήτιας 

24 Εγκρίνεται οµόφωνα 

11 Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.820,00  € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0003 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή τόκων 

δανείου τέως ∆. Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας 

25 Εγκρίνεται οµόφωνα 

12 Ψήφιση πίστωσης ποσού 550,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0005 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή τόκων 

δανείου τέως ∆. Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ∆ 

26 Εγκρίνεται οµόφωνα 

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

00.6521.0006 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή 

τόκων δανείου τέως ∆. Γουβών 11447/00/06 ΤΠ∆. 

 

27 Εγκρίνεται οµόφωνα 



3 

 

14 Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.150,00  € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0002 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή 

χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 100093 

Παγκρήτιας. 

 

28 Εγκρίνεται οµόφωνα 

15 Ψήφιση πίστωσης ποσού 114.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0003 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή 

χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Χερσονήσου 84721 

Παγκρήτιας 

29 Εγκρίνεται οµόφωνα 

16 Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.750,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0005 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή 

χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Επισκοπής 11905/00/02 

ΤΠ∆. 

 

30 Εγκρίνεται οµόφωνα 

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

00.6526.0006 και έγκριση ΠΑΥ για την πληρωµή 

χρεωλύσια δανείου τέως ∆. Γουβών 11447/00/06 ΤΠ∆ 

31 Εγκρίνεται οµόφωνα 

18 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 κ. ∆ηµάρχου Χερσονήσου, 

κατηγορούµενου, ενώπιον του Β΄ Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου  Ηρακλείου (συνεδρίαση: 09-02-

2015) για µεταβολή αιγιαλού κατ΄ εξακολούθηση 

(παράβαση άρθρου 29 παρ. 1 Ν. 2971/2001).  

 

32 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

19 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 Φανουράκη Ζαχαρία του Γεωργίου, 

πρώην ∆ηµοτικού Συµβούλου Χερσονήσου και πρώην 

Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. µε 

την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 

Χερσονήσου», ενώπιον του Μονοµελούς 

33 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

20 Περί άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων [ανακοπής (633 

ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 1399/2014 διαταγής 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, η οποία 

εκδόθηκε επί αιτήσεως του Κρητσωτάκη Γεωργίου του 

Μιχαήλ κατά του ∆ήµου Ηρακλείου. 

34 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση. 

∆ιόρθωση στον 

αριθµό της διαταγής 

πληρωµής και στο 

όνοµα  

 

                 Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής     

 

                 Εµµανουήλ Πλευράκης 


