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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  10-11--2015 

 

 

39o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (10-11-2015) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                        ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Άσκηση ή µη έφεσης κατά της 534/2015 οριστικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου µε την οποία 

έγινε δεκτή η αρίθµ. 236/2015 (χρηµατική ) αγωγή του 

Γαϊτάνη Κυριάκου κατά του ∆ήµου Χερσονήσου ως 

καθολικού διαδόχου του πρώην δήµου Γουβών 

408 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η γνωµοδότηση 

του Νοµικού 

Συµβούλου 

2 ΨΠ για την υλοποίηση του προγράµµατος κοινωνικής 

προστασίας ΕΝ∆ΕΙΑ 

409 Εγκρίνεται οµόφωνα 

                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση των όρων δηµοπράτησης 

του έργου µε τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 202 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ». 

410 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Περί ψήφισης πίστωσης και έγκρισης ΑΑΥ για την 

εισφορά υπόλοιπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης 

∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

411 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Έγκριση συµψηφιστικής ΠΑΥ 7/2015 και ψήφιση 

πίστωσης. 

412 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια µε τίτλο «προµήθεια 

ψηφιακού µετρητή αποστάσεων Lazer». 

413 Αποσύρεται 

5 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια µε τίτλο «προµήθεια 

µηχανής καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων των Ευρώ µε 

ανίχνευση πλαστότητας». 

414 αποσύρεται 

6 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης 

πίστωσης για την προµήθεια µε τίτλο «προµήθεια 

παγκιδίων κοινόχρηστων χώρων». 

415 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 
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7 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την προµήθεια 

έτοιµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Επισκοπής. 

416 Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας για την «Ίδρυση Κέντρου 

Τουριστικής πληροφόρησης και προβολής ∆ήµου 

Χερσονήσου». 

 

417 Εγκρίνεται οµόφωνα 

9 Έγκριση της ΠΑΥ 466/2015 µε 1.180 ευρώ, έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών του 

µετακινούµενου Ειδικού Συµβούλου Μηνά Λιαπάκη και 

ορισµός υπολόγου. 

418 Εγκρίνεται οµόφωνα 

10 Ανατροπή εν µέρει της ΑΑΥ 163/15 και έγκριση της 

ΣΥΜΑΑΥ 7/15. 

419 Εγκρίνεται οµόφωνα 

11 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 23
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. 

420 Εγκρίνεται οµόφωνα 

12 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 24
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. 

421 Εγκρίνεται οµόφωνα 

13 Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για την εισφορά 

υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

422 Αποσύρεται. Έχει 

γραφεί δύο φορές 

στην πρόσκληση 

14 ∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Χερσονήσου οικονοµικού έτους 2016 µετά τη γνώµη 

του παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ. 

423 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

                 Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής     

 

                 Εµµανουήλ Πλευράκης 


