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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 8-7-2015 

 

 

23o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (7-7-2015) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση της  363/3-7-2015 µε 390,00 €. Πρότασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκριση ∆ιάθεσης 

Πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και 

αποζηµίωση του µετακινούµενου Ειδικού Συµβούλου 

του ∆ηµάρχου σε θέµατα Τουρισµού Κου Μηνά 

Λιαπάκη εκτός έδρας και έκδοση εντάλµατος 

προπληρωµής. 

 

269 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, ψήφισης πίστωσης 

και έγκρισης όρων δηµοπράτησης για το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ∆.Ε. 

ΓΟΥΒΩΝ». 

270 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, ψήφιση πίστωσης και 

σύνταξη όρων για την προµήθεια οργάνων παιδικής 

χαράς και λοιπού εξοπλισµού προσβασιµότητας ΑΜΕΑ 

παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι 

271 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Σύνταξη όρων και έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για 

την υπηρεσία µε τίτλο: ΄΄Καθαρισµοί αλσυλλίων-

αναδασώσεων στα πλαίσια της αντιπυρικής 

προστασίας΄΄. 

272 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

συντήρηση οχηµάτων, µηχανηµάτων, δικύκλων 

του ∆ήµου έτους 2015. 

273 Εγκρίνεται οµόφωνα 

5 Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος 

απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού για οµπρέλες και 

ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 

274 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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για θαλάσσια µέσα του ∆ήµου Χερσονήσου προς 

τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγµατος 

6 Περί έγκρισης του από 18/6/2015 πρακτικού Νο 3 

«αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» της επιτροπής 

διενέργειας του αρ.9629/2015 ηλεκτρονικού δηµόσιου 

ανοικτού διαγωνισµού του 2
ου

 υποέργου «∆ράσεις 

προβολής και branding Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου 

» της πράξης «Προώθηση των Τουριστικών πόρων της 

περιοχής της ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω 

ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής  υλικού- 

ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης 

ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου» µε MIS 446690 

 

 

275 

 

 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

7 Περί έγκρισης των  πρακτικών «Αποσφράγισης 

προσφορών, εξέτασης δικαιολογητικών και αξιολόγησης 

Τεχνικών Προσφορών» και «Εξέτασης ένστασης» της 

επιτροπής διενέργειας του αρ.7718/2015 πρόχειρου 

διαγωνισµού  του 1
ου

 υποέργου «∆ηµιουργία Τουριστικού 

portal eDMO και Mobile-friendly site» της πράξης 

«Προώθηση των Τουριστικών πόρων της περιοχής της 

ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής 

και έντυπης µορφής  υλικού- ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό 

σύστηµα διαχείρισης ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου» µε 

MIS 446690 

 

 

276 

 

 

Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή της µελέτης για έλεγχο 

στατικής επάρκειας του σχολικού κτιρίου πρώην ΙΕΚ 

Γουρνών 

277 Εγκρίνεται οµόφωνα 

9 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας 

λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 

278 Εγκρίνεται οµόφωνα 

10 Ψήφιση πίστωσης  για την εκτέλεση των εργασιών 

εκτυπώσεις & βιβλιοδετήσεις έτους 2015. 

279 Εγκρίνεται οµόφωνα 

11 Έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης 

για την προµήθεια κάδων µικροαπορριµµάτων για το 

έργο "∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου στον οικ. Μαλίων  ΥΠ3 

280 Εγκρίνεται οµόφωνα 

12 Έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια υλικών και 

φυτοφαρµάκων για την συντήρηση και δηµιουργία 

νέων χώρων πρασίνου ∆Ε Γουβών΄΄. 

281 Εγκρίνεται οµόφωνα 

13 Έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης 

για την προµήθεια υλικών και φυτοφαρµάκων για την 

συντήρηση και δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου ∆Ε 

Μαλίων΄΄ 

282 Εγκρίνεται οµόφωνα 

14 Eγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια υλικών και 

283 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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φυτοφαρµάκων για την συντήρηση και δηµιουργία 

νέων χώρων πρασίνου ∆Ε Χερσονήσου 

15 Έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την προµήθεια µε τίτλο «προµήθεια 

εφαρµογών γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών 

GIS» 

284 Εγκρίνεται οµόφωνα 

16 Ψήφιση πίστωσης προς εξόφληση των µε αρίθµ. 

47/2015 απόφασης ∆ιοικ. Εφετείου Χανίων και της 

98/2008 απόφασης του ∆ιοικ. Πρωτ. Ηρακλείου 

(απαίτηση 10 µονίµων Υπαλλήλων ∆ήµου από 

οικογενειακή παροχής) - ψήφιση πίστωσης για 

εξόφληση της συνολικού ποσού 24.815,13 €. 

285 Εγκρίνεται οµόφωνα 

17 Τροποποίησης της απόφασης 101/2015 της Οικονοµικής 

Επιτροπής ως προς το όνοµα του συναλλασσοµένου 

286 Εγκρίνεται οµόφωνα 

18 1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΠΑΥ για την 

πληρωµή ασφαλίστρων 

287 Εγκρίνεται οµόφωνα 

19 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 17
η
 

Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2015 σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 

3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 

288 Εγκρίνεται οµόφωνα 

20 Περί ασκήσεως ή µη αιτήσεως ανακλήσεως της υπ’ 

αρίθµ. 11/2015 πράξης του Επιτρόπου της 2
ης

 

Υπηρεσίας του ελ. Συνεδρίου Ηρακλείου στο VI τµήµα 

του ελ. Συνεδρίου 

289 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µην ασκηθεί 

αίτηση ανάκλησης 

21 Άσκηση ή µη ένδικων µέσων εναντίον της υπ’ αρίθµ. 

242/2015 απόφασης του ΜΠρΗρ (αναγνωριστική 

αγωγή των Γ. Καρνή – Ι. Πεχυνάκη – Α. 

∆ροσοπούλου).  

290 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

22 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 ∆ηµάρχου Χερσονήσου κ. Ιωάννη 

Μαστοράκη, του Αντιδηµάρχου Χερσονήσου κ. Σπ. 

Κατσαµποξάκη και του ∆ηµοτικού Συµβούλου 

Χερσονήσου κ. Φιλιππάκη Κων/νου, κατηγορούµενων, 

ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Ηρακλείου (συνεδρίαση: 09-07-2015) για παράβαση 

καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση 

291 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

23 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της 

αριθµ. 47/2015 οριστικής απόφασης του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), µε 

την οποία έγινε δεκτή η µε αριθµ. κατ. Γ.Α 

1282/ΤΠσ/101/2012 αγωγή του Εµµανουήλ Ψυλλάκη 

του Κων/νου κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως 

καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών και 

292 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 
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περί πληρωµής του προσωρινά επιδικασθέντος ποσού 

των (40.000) ευρώ 

                 

               Ο Πρόεδρος  

                Οικονοµικής Επιτροπής  

    

 

 

                                                            Εµµανουήλ Πλευράκης 


