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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  5-10-2016 

 

 

21o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (4-10-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση της αρίθμ. 18/2016 ΣΥΗΑΑΥ 358 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Έγκριση της αρίθμ. 17/2016 ΣΥΜΑΑΥ 359 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εισήγηση προς το ΔΣ για την 19
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 

360 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης : 1. Περί ανάκλησης της αρίθμ. 

316/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 2. Περί 

εγκρίσεως ή μη του από 10-6-2016 πρακτικού 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ελέγχου 

δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

και 3. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την «σίτιση 

του Καλλιτεχνικού & Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου 

για την σχολική περίοδο 2016 – 2017». 

 

361 Εγκρίνεται ομόφωνα: 

1. Ανακαλεί την 

316/2016 

ΑΟΕ 

2. Εγκρίνει το 

από 10-6-

2016πρακτικό 

3. Εγκρίνει το 

πρακτικό 

αποσφράγισης

Οικονομικών 

προσφορών 

3 Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου 

Χρονάκη Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου Χερσονήσου 

για το έργο «επέκταση δημοτικού φωτισμού στα 

Αγριανά 

362 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 1. Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης 

(Ν. 3316/05) 

 

363 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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5 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής 

Κοινότητας Γωνιών. 

364 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  Τοπικής 

Κοινότητας Κεράς 

365 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  Δημοτικής 

Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου. 

 

366 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  Δημοτικής 

Κοινότητας Χερσονήσου 

367 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  Δημοτικής 

Κοινότητας Μαλίων. 

 

368 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής 

Κοινότητας Ανώπολης 

369 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής 

Κοινότητας Γουβών. 

370 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Ορισμός υπολόγου, έγκριση της αρίθμ. 458/2016 ΠΑΥ 

και ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη σύνδεσης μίας 

νέας παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής 

τάσης ΔΕΔΔΗΕ των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Βραχόκηπου 

371 Εγκρίνεται ομόφωνα 

Υπόλογος 

Αναγνωστάκης 

Γεώργιος 

13 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της τελειωτικής 

ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού -  

παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που 

εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του 

κοινού σε τρίτους και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη 

ομπρελών – ξαπλωστρών έναντι ανταλλάγματος για τη 

θέση Νο 50 για το έτος 2016. 

372 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 3. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προμήθειας «μοκέτας για την πραγματοποίηση 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

 

373 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 4. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προμήθειας «λαβάρων και σημαιών». 

 

374 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 5. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της προμήθειας «εργαλεία ηλεκτρολόγων». 

 

375 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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17 6. Περί ψήφισης πίστωσης και ανάθεσης εκτέλεσης του 

έργου: «Συντήρηση του Εξαρχείου και του 

περιβάλλοντος χώρου της Ι. Μονής Παναγίας 

Γκουβερνιώτισσας». 

 

376 Εγκρίνεται ομόφωνα 

Αναθέτει την 

εκτέλεση του έργου 

στην ΑΚΟΥΑΤΕΚ 

ΑΤΞΤΚΕ 

18 Περί σύναψης ή μη εξώδικου συμβιβασμού επί 

αιτήματος για καταβολή αποζημίωσης για ζημία 

προκληθείσα σε αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας κ. 

Ροζάκη Αριστείδη και κ. Πολιτάκη Μαρίας (αριθμ. 

πρωτ. 6402/14-04-2016 αίτηση) και περί ψήφισης 

της σχετικής πίστωσης (357,33 ευρώ 

377 ΑΝΑΒΟΛΉ 

19 Περί άσκηση ή μη αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης 

διαφοράς της εταιρείας «ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». 
 

378 Εγκρίνεται ομόφωνα 

α) δεχόμαστε τη 

συμβιβαστική 

επίλυση 

Β)Εξουσιοδοτείται ο 

αρμόδιος Αντ/ρχος 

για την 

διαπραγμάτευση του 

ποσοστού έκπτωσης 

επί των τόκων 

20 Περί άσκηση ή μη αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης 

διαφοράς της εταιρείας «ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». 
 

379 Εγκρίνεται ομόφωνα 

α) δεχόμαστε τη 

συμβιβαστική 

επίλυση 

β)Εξουσιοδοτείται ο 

αρμόδιος Αντ/ρχος 

για την 

διαπραγμάτευση του 

ποσοστού έκπτωσης 

επί των τόκων 

            

                                              Ο Πρόεδρος  

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

    

                   Εμμανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

    


