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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  10-8-2016 

 

 

16o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (9-8-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί διενέργειας τελειωτικής ανοιχτής προφορικής 

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής 

χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους για ανάπτυξη 

ομπρελών – ξαπλωστρών με σύναψη μισθωτικής σχέσης 

έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016 

296 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί εγκρίσεως ή μη του από 29-7-2016 πρακτικού 

αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής 

διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

297 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για 

την προμήθεια κολωνακίων 

298 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού επαναληπτικής 

δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας 

«επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου». 

299 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού  

διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων – 

μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Χερσονήσου 2016. 

 

300 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Περί έγκρισης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και 

ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου 

«Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης σε δημοτικό 

οικόπεδο εντός Δ.Δ. Ανάληψης Δ. Χερσονήσου.  

 

301 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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6 Ανάκληση της αρίθμ. 233/2016 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής και σύνταξη όρων για την εκτέλεση της 

προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Μαλίων 

302 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Ανάκληση της αρίθμ. 234/2016 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής και σύνταξη όρων για την εκτέλεση της 

προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Επισκοπής 

303 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την εκτέλεση του 

έργου αποπεράτωση κτιρίου 202 στην πρώην Αμερικανική 

Βάση Γουρνών 

304 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 1. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωση για την εκτέλεση του 

έργου κατασκευή τάφων ΔΕ Χερσονήσου.  

 

305 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωση για την εκτέλεση του 

έργου «μόνωση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μαλίων 

306 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11.  Έγκριση ΣΥΜΑΑΥ 307  

Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Εισήγηση προς το ΔΣ για την 13
η
 Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 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 

308 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ανώπολης. 

 

309 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Γωνιών. 

 

310 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κάτω 

Βάθειας 

311 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κεράς. 

 

312 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17   Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθμ. 292/2016 

τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, με την οποία απορρίφθηκε η αριθμ. κατ. 10/31-

01-2014 έφεση του ΔΧ κατά της αριθμ. 972/2013 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, εκδοθείσης επί 

της αριθμ. κατ. Γ,Α 1217/ΕΡΓ/43/2013 αγωγής της 

δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Βερίγου και περί ψήφισης 

πίστωσης για την πληρωμή του επιδικασθέντος – με την 

αριθμ. 972/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 

313 Εγκρίνεται ομόφωνα 

Α) η μη άσκηση 

αναίρεσης 

Β)η ψήφιση 

πίστωσης 

18 5. Άσκηση ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. 

168/2016 οριστικής απόφασης του Β΄ Τμήματος του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Ηρακλείου, με την 

οποία απορρίφθηκε η αριθμ. κατ. ΠΡ 68/2012 προσφυγή του 

314 Εγκρίνεται ομόφωνα 

η άσκηση αίτησης 

αναστολής 
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Δήμου Χερσονήσου κατά της αριθμ. 2264/2012 απόφασης 

της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου 

(βλ. αριθμ. κατ. ΕΦ56/17-06-2016 έφεση του Δήμου 

Χερσονήσου). 
 

 

            

                                              Ο Πρόεδρος  

       Οικονομικής Επιτροπής   

 

  

                   Εμμανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 


