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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  4-9-2015 

 

 

31o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (3-9-2015) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                        ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 20
η
 

Αναµόρφωση Τεχνικού Προγράµµατος και 

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 

339 Εγκρίνεται οµόφωνα 

οι  παρ. 1,2,3,4. 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η παρ. 5 

2 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης 

του διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων, 

λαχανικών, φρούτων, κρεάτων, άρτου και 

αρτοσκευασµάτων έτους 2015 – 2016 για το ΝΠ∆∆ 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  

340 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Χερσονήσου οικονοµικού έτους 2016 

341 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

2 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων 

βοηθηµάτων [ανακοπής (632 παρ. 1 ΚΠολ∆) και 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 3 ΚΠολ∆)] 

κατά των µε αριθµ. 526/551/2015 και 527/550/2015 

διαταγών πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, οι οποίες εκδόθηκαν επί αντίστοιχων 

αιτήσεων της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία 

«ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. » και το διακριτικό τίτλο «AMAJ 

A.E.» και της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία 

«ENSER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » αντίστοιχα, κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

 

 

 

342 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία ως η 

γνωµοδότηση της 

Νοµικής Υπηρεσίας 

3 Περί ανακλήσεως της υπ. Αρ. 319/7-8-2015 απόφασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

αποφασίστηκε η κατακύρωση του 1
ου

 υποέργου 

343 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση  



2 

 

«∆ηµιουργία Τουριστικού portal eDMO και Mobile-

friendly site» της πράξης «Προώθηση των Τουριστικών 

πόρων της περιοχής της ενδοχώρας του ∆ήµου 

Χερσονήσου µέσω έντυπης µορφής υλικού-

Ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης 

ενδοχώρας (προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου » 

4 Περί ανακλήσεως της αριθ. 318/2015 απόφασης της 

οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το αριθ. 

5/31-7-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

διαγωνισµού περί κατακύρωσης 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 και, λόγω περιορισµών στην ανάληψη νέων 

νοµικών δεσµεύσεων από την προϊστάµενη αρχή. 

 

344 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση  

                

                  Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής     

 

                 Εµµανουήλ Πλευράκης 


