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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  09-11-2016 

 

 

23o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (08-11-2016) 

 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 

2016. 

399 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 22
η
 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 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.  

 

400 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

3 Έγκριση διενέργειας, σύνταξη όρων και έγκριση 

προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση της 

«Προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου και των 

ΝΠΔΔ του για τα έτη 2016 – 2017» 

 

 

401 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

τροφίμων, φρούτων, λαχανικών, άρτου, κρεάτων για τα 

έτη 2016 – 2017 για το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου». 

 

 

402 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση για την εκτέλεση της εργασίας 

«ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας». 

403 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 1. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση για την εκτέλεση της εργασίας 

«απολύμανση μυοκτονία απεντόμωση δημοτικών κτιρίων». 

 

404 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση για την εκτέλεση της 

προμήθειας σημάτων ΚΟΚ και καθρεπτών 

405 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 2. Έγκριση της αρίθμ. 495/2016 ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης 

για πληρωμή εξόδων αποβιούντων υπαλλήλων. 

406 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 3. Έγκριση των αρίθμ. 21, 22, 23, και 24/2016 ΣΥΜΑΑΥ. 407 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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10 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή ποσού αχρεωστήτως 

καταβληθέντος στην Μαραυγάκη Αικατερίνη. 

408 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11.  4. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «ενίσχυση ατόμων με ανάγκες 

βαριάς αναπηρίας». 

409 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 5. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «αιματολογικών νοσημάτων, 

αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS». 

410 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 6. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «εγκεφαλικής παράλυσης – 

σπαστικά». 

411 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 7. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «βαριάς νοητικής καθυστέρησης». 

412 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 8. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «κίνησης σε παραπληγικούς / 

τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους».  

413 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 9. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «στεγαστικής συνδρομής». 

414 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «παραπληγικών, Τετραπληγικών 

Δημοσίου».  

415 Εγκρίνεται ομόφωνα 

18 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «τυφλότητας».  

416 Εγκρίνεται ομόφωνα 

19 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «κωφάλαλα άτομα». 

417 Εγκρίνεται ομόφωνα 

20 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «κωφάλαλα άτομα». 

418 Εγκρίνεται ομόφωνα 

21 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του 

προνοιακού επιδόματος «ομογενών- προσφύγων». 

419 Εγκρίνεται ομόφωνα 

22 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «επισκευή 

κτιριακών εγκαταστάσεων Λυκείου Γουβών». 

 

420 Εγκρίνεται ομόφωνα 

Ανάθεση στον κ. 

Παπαδοκαλάκη με 

έκπτωση 3% 

23 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεσης του έργου «κατασκευή 

τάφων ΔΕ Γουβών».  

421 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ανάθεση στον κ. 

Εμμ. Λυδάκη αντί 

του ποσού των 7.050 

€  

24 Περί ανάκλησης της 265/2016 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, που αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού 

422 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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εξοπλισμού, έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

και ψήφιση πίστωσης λόγω αλλαγής της νομοθεσίας 

25 Περί ανάκλησης της 266/2016 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την συντήρηση 

λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας, έγκρισης Πρότασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης λόγω 

αλλαγής της νομοθεσίας.  

423 Εγκρίνεται ομόφωνα 

26 Περί ανάκλησης της 267/2016 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά την συντήρηση λογισμικού Τεχνικής 

Υπηρεσίας, έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

και ψήφιση πίστωσης λόγω αλλαγής της νομοθεσίας 

424 Εγκρίνεται ομόφωνα 

27 Περί ανάκλησης της 268/2016 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την συντήρηση 

λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας, έγκρισης Πρότασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης λόγω 

αλλαγής της νομοθεσίας.  

425 Εγκρίνεται ομόφωνα 

28 Περί ανάκλησης της 270/2016 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αορά την συντήρηση 

φωτοαντιγραφικών φαξ και λοιπού εξοπλισμού, έγκρισης 

Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης 

λόγω αλλαγής της νομοθεσίας. 

426 Εγκρίνεται ομόφωνα 

29 Περί έγκρισης Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης & 

ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με 

τίτλο «Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη aftodioikisi.gr». 

427 Εγκρίνεται ομόφωνα 

30 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή 

υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου σε σεμινάριο στο Ηράκλειο στις 28-11-2016. 

 

428 Εγκρίνεται ομόφωνα 

31 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ΔΚ Χερσονήσου. 

 

429 Εγκρίνεται ομόφωνα 

32 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ΔΚ Λιμ. 

Χερσονήσου. 

430 Εγκρίνεται ομόφωνα 

33 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δ. Διαμερίσματος 

Κόξαρης. 

431 Εγκρίνεται ομόφωνα 

34 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ΔΚ Γουβών. 

 

432 Εγκρίνεται ομόφωνα 

35 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κεράς. 

 

433 Εγκρίνεται ομόφωνα 

36 Περί εξέτασης της αρίθμ. Πρωτ. 17736/2016 αίτηση της 

Χατζάκη Αργυρής για την αναπροσαρμογή του 

καταβαλλόμενου μισθώματος δημοτικού καταστήματος 

στο Κράσι. 

434 Αναβολή 

37 Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 1168, 1169 

και 1170/2015 οριστικών αποφάσεων του Α΄ Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και της 1220/2015 

435 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

της Νομικής 
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οριστικής απόφασης του Β΄ Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι 

αριθμ. κατ. ΠΡ101, 102 και 103/2004 καθώς και η αριθμ. 

κατ. ΠΡ321/2009 προσφυγές του πρώην Δήμου Γουβών 

αντίστοιχα κατά των αριθμ. 871,  872,  873/2003 και 

1289/2008 αποφάσεων επιβολής προστίμου του 

Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου αντίστοιχα.  

 

υπηρεσίας 

38 Έγκριση Π.Α.Υ. και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την 

κάλυψη οδοιπορικών εξόδων - αποζημίωση για τη 

μετακίνηση της υπαλλήλου Ελένης Μαραγκάκη εκτός 

έδρας.  

 

436 Εγκρίνεται ομόφωνα 

υπόλογος ορίζεται η 

κα Μαραγκάκη 

Ελένη 

 

            

                                              Ο Πρόεδρος  

       Οικονομικής Επιτροπής   

 

  

                   Εμμανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 


