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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  02-5-2017 

 

 

12o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (2-5-2017) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση άσκησης προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής 

προστίμων του ΚΛΗ 

168 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού A’ 

τριμήνου 2017. 

169 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2
η
 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2017 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 

170 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3
η
 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 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. 

 

171 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2017 στις 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 

Χερσονήσου, έγκριση ΑΑΥ και ψήφιση των 

αντίστοιχων πιστώσεων 

 

172 Εγκρίνεται ομόφωνα  

5 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης – διάθεση πίστωσης 

και σύνταξη των όρων για την προμήθεια επίπλων, 

γραφείων, εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων. 

173 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του 

έργου  «συντήρηση κοινοτικού καταστήματος 

Επισκοπής». 

174 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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7 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της 

προμήθειας «έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ 

Χερσονήσου», έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης. 

175 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της 

προμήθειας «έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Γουβών», 

έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης. 

176 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της 

προμήθειας «έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Επισκοπής», 

έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης 

177 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έγκριση Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και 

ψήφιση πίστωσης για το έργο Αναβάθμιση 

Αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 

178 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για 

την κατακύρωση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας του έργου «αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Χερσονήσου». 
 

179 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον 

οικισμό Επισκοπής».  

180 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

13 Έγκριση Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για το έργο «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης σε δημοτικό οικόπεδο εντός ΔΔ Ανάληψης» 

του Δήμου Χερσονήσου 

181 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 Έγκριση Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για το έργο «ηλεκτροφωτισμός παραλιακής 

οδού Μαλίων και αντικατάσταση φωτιστικών ιστών στη 

ΔΕ Μαλίων». 

 

182 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 Έγκριση Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για το έργο «ηλεκτροφωτισμός παραλιακού 

μετώπου Γουρνών – Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού 

Κάμπου». 

183 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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16 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 

ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον 

Χατζάκη Γεώργιο του Μιχαήλ. 

184 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή 

ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον 

Χατζάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ. 

185 Εγκρίνεται ομόφωνα 

18 Έγκριση συμψηφιστικών ΠΑΥ, έγκριση νέων ΠΑΥ 

μισθοδοσίας ΠΟΕ 

186 Εγκρίνεται ομόφωνα 

19 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

Προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για το έργο 

«συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στη θέση Μικρή 

Κουτσούρα εντός οικισμού ΔΚ Ελιάς 

187 Εγκρίνεται ομόφωνα 

20 Έγκριση συμψηφιστικής ΠΑΥ, έγκριση νέας και 

ψήφιση πίστωσης για εξόφληση οφειλής τελεσίδικων 

δικαστικών αποφάσεων. 

188 Εγκρίνεται ομόφωνα 

21 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή στο 

Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. 

189 Εγκρίνεται ομόφωνα 

22 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης 

Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου σε σεμινάριο 

190 Εγκρίνεται ομόφωνα 

23 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σε διήμερο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

191 Εγκρίνεται ομόφωνα 

24 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

ψήφιση πίστωσης για την μετακίνηση υπαλλήλου 

μας. 

192 Εγκρίνεται ομόφωνα 

25 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 175/2017 

οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, που εκδόθηκε επί της αριθμ. 

3645/ΤΜ/650/2010 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας «Γ. 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» κατά του Δήμου 

Γουβών 

193 Εγκρίνεται ομόφωνα 

26 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την πληρωμή της αρίθμ. 285/2017 

απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών 

194 Εγκρίνεται ομόφωνα 

27 Δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του 

Δήμου Χερσονήσου με την εταιρεία 

«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», επί της αρίθμ. 269/2012 

αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου. 

195 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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                                Ο Πρόεδρος                                                                                                      

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

    

                     Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                 Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 


