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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (25-7-2017) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού β τριμήνου 

έτους 2017 

345 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Έγκριση εκτέλεσης και σύνταξης όρων σχετικά με την 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«εκτίμηση ακινήτου στην οδό Μίνωος στο Λ. 

Χερσονήσου». 

346 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης 

και σύνταξης όρων σχετικά με την διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των 

μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου 

Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2017-2018». 

347 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης 

και σύνταξης όρων για την διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια μικρού 

ερπυστριοφόρου φορτωτή για την κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας». 

348 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης 

και σύνταξης όρων σχετικά με την διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017». 

349 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 1. Περί έγκρισης του 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε 

Χερσονήσου 

350 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

διάθεση πίστωσης  για την «Προμήθεια φαρμάκων, 

λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 

351 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 2. Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

διάθεση πίστωσης  της υπηρεσίας   «Καθαρισμοί 

ρεμάτων ΔΕ Επισκοπής 

352 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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9 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

διάθεση πίστωσης  για την «Σύνταξη φακέλου για την 

πιστοποίηση και ανάδειξη των παραλιών του Δήμου» 

353 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

διάθεση πίστωσης  της υπηρεσίας  «Δράσεις 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, 

εκπαίδευσης υπαλλήλων και καταγραφής για τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς 

354 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία  

11 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Εξοπλισμός 

κτιρίων παλαιού εξαρχείου έναντι της Ιεράς Μονής της 

Παναγίας Γκουβερνιώτισσας της Τ.Κ Ποταμιών». 

 

355 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του 

έργου ¨συντήρηση και αναβάθμιση οδών και 

κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Κεράς 

356 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Έγκριση συμψηφιστικής ΠΑΥ και έγκριση νέων ΠΑΥ 

για το έργο ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου¨» 

357 Αναβολή να 

παραβρεθεί η 

εισηγήτρια να δώσει 

πληροφορίες  

14 Ανάκληση της αρίθμ. 231/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ψήφιση πίστωσης  και 

ανάθεση του έργου ¨κατασκευή νέου τμήματος 

αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων στην αυλή του 

Καλλιτεχνικού σχολείου στην ΠΑΒΓ¨. 

3.  

358 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 4. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για Επέκταση 

και αναβάθμιση Τηλεφωνικών Κέντρων 

359 αναβολή 

16 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 

Εφαρμογών Λογισμικού (Software). 

5.  

360 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 6. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

361 Εγκρίνεται ομόφωνα 

18 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση 

εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

362 Εγκρίνεται ομόφωνα 

19 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

363 Εγκρίνεται ομόφωνα 

20 Λήψη απόφασης α) περί άσκησης ή μη ενδίκων 

βοηθημάτων ανακοπής και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης  κατά της με αριθμό 238/244/2017 διαταγής 

πληρωμής του ΜΠΗ, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως 

της Ν & Ε Χαλαμπαλάκης κατά του Δήμου 

364 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

της Νομικής 

Υπηρεσίας 
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Χερσονήσου και β) περί ψήφισης πίστωσης για την 

πληρωμή της με αριθμό 238/244/2017 διαταγής 

πληρωμής του ΜΠΗ. 

21 Περί άσκησης ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης της 

αριθμ. 155/2016 οριστικής απόφασης του A΄ Τμήματος 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, 

κατά της αριθμ. 833/30-03-2012 απόφασης της 

Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.  

365 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότησης 

της Νομικής 

Υπηρεσίας 

 

    

                                Ο Πρόεδρος                                                                                                      

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

    

                     Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 


