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ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (9-8-2017) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ανάκληση της αρίθμ. 314/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 

366 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

2 ΨΠ για την αγορά ακινήτου στις Άνω Γούβες 367 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

3 Άσκηση ή μη έφεσης κατά αποφάσεων επιβολής 

προστίμων του ΚΛΗ 

368 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

4 ΨΠ για χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης 

Δήμου Χερσονήσου 

369 Εγκρίνεται ομόφωνα  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9
η
 

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 

370 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

2 Έγκριση  ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την 

ανάδειξη αναδόχου κατασκευή του έργου 

«ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Ελιάς». 

371 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας «ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού 

ασφαλείας». 

372 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την 

εκτέλεση της προμήθειας «επίπλων, γραφείων, 

εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων». 

373 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Σύνταξη όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 

σίτιση μαθητών Μουσικού και Καλλιτεχνικού 

Σχολείου Ν. Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 

– Δεκέμβριος 2017 μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών δημοπράτησης του Ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2017 – 2018. 

374 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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6 2. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 

αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου. 

375 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 

γλαστρών & ζαρντινιερών. 

376 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Ανάκληση της αρίθμ. 302/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής,  ψήφιση πίστωσης και ανάθεση 

του έργου ¨συντήρηση και αναβάθμιση οδών και 

κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κόξαρης¨.  

377 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Ανάκληση της αρίθμ. 232/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ψήφιση πίστωσης και ανάθεσης 

του έργου τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ & οριζόντια 

σήμανση με την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων οικισμού Μαλίων. 

378 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Ψήφιση πίστωσης για «φόροι τόκων 10% Ν. 

3842/2010». 

379 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Έγκριση των αρίθμ. 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30/2017 

συμψηφιστικών  ΠΑΥ για την 8η αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2017. 

380 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Έγκριση συμψηφιστικής ΠΑΥ, έγκριση νέας ΠΑΥ 

και ψήφιση πίστωσης για «δαπάνες επιμόρφωσης 

προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και 

σεμινάρια». 

381 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου 

Κοπανάκη Νικολάου για το έργο συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στη θέση Μικρή Κουτσούρα. 

382 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ – Κοκκίνη Χάνι και ορισμός υπολόγου. 

383 αναβολή 

15 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην θέση 

Αμπέλια Χερσονήσου και ορισμός υπολόγου 

384 αναβολή 

16 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στις Άνω Γούβες 

και ορισμός υπολόγου . 

385 αναβολή 

17 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Γωνιών 

και ορισμός υπολόγου 

386 αναβολή 

18 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στη θέση Νταργός 

Μοχού και ορισμός υπολόγου. 

387 αναβολή 

19 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στη Τ.Κ. Γωνιών 

και ορισμός υπολόγου . 

388 αναβολή 
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20 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού ανατολικά στο 

Κουτουλουφάρι και ορισμός υπολόγου . 

389 αναβολή 

21 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην οδό Γεωργίου 

Βέργα Σταλίδας της ΔΕ Μαλίων και ορισμός 

υπολόγου . 

390 αναβολή 

22 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στον Εσταυρωμένο 

– Κοκκίνη Χάνι της ΔΕ Γουβών και ορισμός υπολόγου 

391 αναβολή 

23 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή/ 

Πελεκητά της ΔΕ Γουβών και ορισμός υπολόγου 

392 αναβολή 

24 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή 

Λάκκα Μαλίων και ορισμός υπολόγου . 

393 αναβολή 

25 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην Άνω Βάθεια 

και ορισμός υπολόγου. 

 

394 αναβολή 

26 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης για την επέκταση 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων και ορισμός 

υπολόγου. 

395 αναβολή 

27 Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της απόφασης με 

αριθμ. Πρω. 7617/2017 του Γενικού Γραμματέα της 

ΑΔΚ. 

396 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

28 Δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του 

Δήμου με την εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ επί της 

αρίθμ. 8217/ΤΜ/1474/2011 αγωγής ενώπιον του 

ΜΠρΗρ 

397 Εγκρίνεται ομόφωνα  

29 Έγκριση συμψηφιστικής ΠΑΥ έγκριση νέων ΠΑΥ 

για το έργο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου. 

398 Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

    

                                Ο Πρόεδρος                                                                                                      

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

    

                     Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 


