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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  6-7-2016 

 

 

13o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (5-7-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού 

για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη αναγκών 

παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι 

250 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Ανάθεση εκτέλεση του έργου διαμόρφωση δαπέδου 

σκηνών παιδικής κατασκήνωσης 

251 Εγκρίνεται ομόφωνα  

3 Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή 

υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 

σκύλων 

252 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ανακαλεί την 

186/2016απόφαση 

λόγω  

αναθεωρημένης 

μελέτης 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «μελέτη 

προστασίας παραλιακού μετώπου Ναυάρχου Νεάρχου 

Λιμ. Χερσονήσου 

253 Εγκρίνεται ομόφωνα  

2 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού διενέργειας και αξιολόγησης για την 

εκτέλεση της προμήθειας «σίτιση μαθητών του 

Καλλιτεχνικού & Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για 

την περίοδο Απρίλιος – Μάιος και Σεπτέμβριος – 

Οκτώβριος 2016», μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διεθνούς διαγωνισμού 2016 - 2017. 

 

254 Εγκρίνεται ομόφωνα  

3 Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών επαναληπτικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού 

για ομπρέλες και ξαπλώστρες για την παραχώρηση 

απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα του Δήμου 

255 Εγκρίνεται ομόφωνα  
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Χερσονήσου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής 

σχέσης έναντι ανταλλάγματος». 
 

4 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10
η
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 

του Β.Δ. 17-5/15-6-59 

256 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

5 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ανώπολης 257 Εγκρίνεται ομόφωνα  

6 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ΔΚ Κάτω 

Βάθειας 

258 Εγκρίνεται ομόφωνα  

7 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοχού. 

 

259 Εγκρίνεται ομόφωνα  

8 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Γωνιών. 260 Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

9 

Περί εξέτασης ένστασης του Πολυμίλη Κων/νου κατά 

του από 6-6-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΚΠΟΤΑ για 

την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

261 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότησης 

της επιτροπής 

διαγωνισμού 

10 Περί εξέτασης ένστασης της Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ ΑΕ κατά 

του από 13-6-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΚΠΟΤΑ για 

την προμήθεια κολωνακίων 

262 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η 

απόρριψη της 

ένστασης 

11 Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου 

Καλαθάκη Κων/νου για την πληρωμή της αρίθμ. 

54654166 παροχής σύνδεσης  ΔΕΔΔΗΕ για το έργο 

«διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του 

Πολιτιστικού συλλόγου στον οικισμό της Ελιάς ΔΕ 

Γουβών» 

263 Εγκρίνεται ομόφωνα 

η απαλλαγή 

υπολόγου 

12 Έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας 

αεροφωτογραφιών 

264 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

13 Έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας 

μηχανογραφικού εξοπλισμού Hardware 

265 Εγκρίνεται ομόφωνα  

14 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση 

εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής υπηρεσίας 

266 Εγκρίνεται ομόφωνα  

15 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση 

εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής υπηρεσίας 

267 Εγκρίνεται ομόφωνα  

16 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση 

εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής υπηρεσίας. 

268 Εγκρίνεται ομόφωνα  
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17 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση 

μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

 

269 Εγκρίνεται ομόφωνα  

18 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση 

φωτοαντιγραφικών φαξ και λοιπού εξοπλισμού 

270 Εγκρίνεται ομόφωνα  

19 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της εργασίας μεταφορά αδρανών υλικών για την 

συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

271 Εγκρίνεται ομόφωνα  

20 Έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή διαπιστευμένου φορέα 

για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών 

272 Εγκρίνεται ομόφωνα  

21 Έγκριση συμπληρωματικής Πρότασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της 

προμήθειας ξυλείας 

273 Εγκρίνεται ομόφωνα  

22 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της 

δικηγόρου Δέσποινα Συγγελάκη στην Αθήνα για 

παρακολούθηση σεμιναρίου στο ΕΚΔΑΑ. 

274 Εγκρίνεται ομόφωνα  

23 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρίθμ. 808/2015 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

 

275 Εγκρίνεται ομόφωνα 

η άσκηση έφεσης 

24 Άσκηση ή μη προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

κατά της αρίθμ. 67/2016 αποφάσεως της Τοπικής 

Διοικητικής επιτροπής του Υπ/τος ΙΚΑ Αλικαρνασσού 

276 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

25 Ορισμός έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Χερσονήσου, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ 

εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010), για την υπεράσπιση: 1). του 

πρώην Δημάρχου Επισκοπής κ. Ροδιτάκη Ζαχαρία και 

2). του κ. Φανουράκη Ζαχαρία, πρώην Δημοτικού 

Συμβούλου Χερσονήσου και πρώην Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου» ενώπιον 

του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου 

(δικάσιμος: 14-07-2016) προς υποστήριξη εφέσεών 

τους κατά της αριθμ. 9217/2015 απόφασης του 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.  

 

277 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση  

26 Ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή –εξόφληση της 

αριθμ. 192/2016 τελεσίδικης απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), με 

την οποία έγινε δεκτή η αριθμ. πρωτ. 167/2012 αγωγή 

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ 

Α.Ε.» κατά του Δήμου Χερσονήσου, ως καθολικού 

278 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 
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διαδόχου του πρώην Δήμου Γουβών 

27 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή –εξόφληση της 

αριθμ. 294/2015 τελεσίδικης απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με την οποία έγινε εν μέρει 

δεκτή η αριθμ. πρωτ. 208/2010 αγωγή της ανώνυμης 

εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.» κατά του πρώην Δήμου Γουβών  και ήδη Δήμου 

Χερσονήσου 

279 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

28 Ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή –εξόφληση της 

αριθμ. 295/2015 τελεσίδικης απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με την οποία έγινε εν μέρει 

δεκτή η αριθμ. πρωτ. 206/2010 αγωγή της ανώνυμης 

εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Χερσονήσου.  

 

280 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

29 Άσκηση ή μη έφεσης  κατά της αριθμ. 1128/2015 

οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 

(τακτικής διαδικασίας), με την οποία έγινε δεκτή η 

αριθμ. πρωτ. 2088/2014 αγωγή του ΟΑΚ Α.Ε. κατά του 

Δήμου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του 

πρώην Δήμου Επισκοπής.  

 

281 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

            

                                              Ο Πρόεδρος  

       Οικονομικής Επιτροπής   

 

  

                   Εμμανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

    


