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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                Γούρνες  03-08-2021 

 

29ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (03-08-2021) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

ΑΠΟΦΑΕΧΝ 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1 Ζγκριςθ ενεργειϊν του Δθμάρχου λόγω του κατ’ επείγοντοσ  
κατ’ αρ. 58 του Ν. 3852/2010. 

299 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
1 Λιψθ απόφαςθσ περί ςφναψθσ ι μθ εξϊδικου 

ςυμβιβαςμοφ επί αιτιματοσ για καταβολι αποηθμίωςθσ 
για ηθμία προκλθκείςα ςε αυτοκίνθτο ιδιοκτθςίασ κ. 
Φιλιππάκθ Εμμανουιλ του Πζτρου (αρικμ. πρωτ. 
21.493/07-11-2019 & 6868/18-05-2020 αιτιςεισ) και περί 
εξειδίκευςθσ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ (328,70) ευρϊ ςε 
βάροσ του Κ.Α. 00.6492.0001 κωδικοφ του προχπολογιςμοφ 
εξόδων του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2021 με τίτλο 
«Δικαστικά ζξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποηθμιώσεις 
κλπ». 

300 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Αποδοχι ποςοφ ΚΑΠ και κατανομι ςε ΝΠΔΔ για τθν 
κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν των Παιδικϊν τακμϊν του 
Διμου , ΗϋΚΑΣΑΝΟΜΘ ΕΣΟΤ 2021. 

301 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Λιψθ απόφαςθσ περί άςκθςθ προςφυγϊν του Διμου 
Χερςονιςου ενϊπιον τθσ Ειδικισ Επιτροπισ του άρκρου 
152Ν.3463/2006 Νομϊν Θρακλείου Λαςικίου  κατά των 
υπ’αρ. : α) 5544/19-7-2021 (ΑΔΑ: 6Ε2ΦΟΡΘ-ΧΓΒ) β) 
5645/19-7-2021  ( ΑΔΑ: ΩΙΝΧΟΡ1Θ-1Ω) γ) 5756/20-7-2021 
(ΑΔΑ:ΨΙ6ΧΟΡ1Θ-Γ1Φ), δ)5763/20-7-2021(ΑΔΑ :ΩΘΡ7ΟΡ1Θ-
ΙΧΤ), ε) 5764/20-7-2021(ΑΔΑ:ΩΘΘΟΡ1Θ-ΨΞΛ), ςτ) 
6255/19-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Θ0ΟΡ1Θ-ΦΘΚ) και  η) 6444/19-7-
2021 ( ΑΔΑ:6ΒΒΛΟΡ1Θ-ΘΒ0) αποφάςεων τθσ υντονίςτριασ 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ . 

302 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Λιψθ απόφαςθσ περί άςκθςθσ ι μθ ζφεςθσ κατά τθσ 1136/ 
2020 απόφαςθσ του Δϋ Σμιματοσ Σριμελοφσ Διοικθτικοφ 
Πρωτοδικείου Θρακλείου. 

303 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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5 Περί διαγραφισ ι μθ οφειλισ , ςτον βεβαιωτικό κατάλογο  
«ΚΟΚ 2012», μίασ (1) διαγραφισ και επαναβεβαίωςθσ τθσ. 

304 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Λιψθ απόφαςθσ περί εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων για τθν 
πλθρωμι τθσ αμοιβισ τθσ υμβολαιογράφου για τθ 
ςφνταξθ ςυμβολαίου αγοράσ (ακινιτου ιδιοκτθςίασ 
Μαςτοράκθ Χρυςοφλασ δυνάμει τθσ Α.Δ.. 3/2021) και για 
τθν καταβολι των εξόδων μεταγραφισ του ωσ άνω 
ςυμβολαίου. 

305 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Λιψθ απόφαςθσ περί εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων για τθν 
πλθρωμι τθσ αμοιβισ τθσ υμβολαιογράφου για τθ 
ςφνταξθ ςυμβολαίου αγοράσ (ακινιτου ιδιοκτθςίασ 
τακοποφλου – Μαυράκθ Μαρίασ δυνάμει τθσ Α.Δ.. 
4/2021) και για τθν καταβολι των εξόδων μεταγραφισ του 
ωσ άνω ςυμβολαίου.   

306 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Λιψθ απόφαςθσ περί εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ για τθν 
πλθρωμι τθσ αμοιβισ και των εξόδων επίδοςθσ του 
δικαςτικοφ επιμελθτι για τθ επίδοςθ τθσ αρικμ. 657/2018 
οριςτικισ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 
Θρακλείου (τακτικισ διαδικαςίασ).   

307 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 7θ Αναμόρφωςθ προχπολογιςμοφ και Σεχνικοφ 
Προγράμματοσ ζτουσ 2021 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
άρκρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρκρου 8 του 
Β.Δ. 17-5/15-6-59. 

308 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Εξειδίκευςθ πίςτωςθσ του ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο 
«Σιμθτικζσ διακρίςεισ & αναμνθςτικά δϊρα (Προγρ. Σουρ. 
Προβολισ)». 

309  

Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Λιψθ απόφαςθσ για ανάκεςθ τθσ προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν», ΟΜΑΔΕ Α, Β, Γ και Η εκ 
νζου (λόγω άγονου) με τθ διαδικαςία τθσ 
διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 32 παρ. 2 του Ν.4412/2016 με τθ 
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 32 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016. 

310  

Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Εξειδίκευςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ των 
απαραίτθτων δαπανϊν για τθ διοργάνωςθ κοινωνικϊν 
εκδθλϊςεων από το Διμο Χερςονιςου ςυνολικοφ ποςοφ 
είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000€), εισ βάροσ του Κ.Α. 
10.6473.0001«Ζξοδα οργάνωςθσ κοινωνικϊν 
δραςτθριοτιτων» του προχπολογιςμοφ του Διμου 
Χερςονιςου. 

311  

Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Περί ζγκριςθσ ι μθ του Πρακτικοφ 02 τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςισ για τθν υπθρεςία με τίτλο « Εκπόνθςθ του 
χεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (ΦΘΟ) του 
Διμου Χερςονιςου ». 

312 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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14 Περί ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ ανοιχτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν υπθρεςία ¨υντιρθςθ 
οχθμάτων, μθχανθμάτων, δικφκλων ζτουσ 2021¨ και 
ζγκριςθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ προκειμζνου 
να επιλεγεί ςτθν καρτζλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ θ ζνδειξθ ότι ο 
διαγωνιςμόσ αποτελεί Διαδικαςία 2 ςταδίων . 

313 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 Περί ςφνταξθσ όρων για τθν διενζργεια ανοιχτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν υπθρεςία ¨υντιρθςθ 
οχθμάτων, μθχανθμάτων, δίκυκλων ζτουσ 2021’’. 

314 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 υμμετοχι ςτθν ζκκεςθ IFTM - TOP RESA (Παρίςι, Γαλλία 
05-08/10/2021) - Εξειδίκευςθ πίςτωςθσ του ΚΑ 
00.6432.0001 με τίτλο «Δαπάνεσ εκκζςεων (Προγρ. Σουρ. 
Προβολισ)». 

315 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Περί παράταςθσ απόδοςθσ λογαριαςμοφ τθσ υπολόγου 
Σηαγκαράκθ τεφανίασ. 

316 Εγκρίνεται ομόφωνα 

18 Περί ζκκεςθσ πορείασ εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Β’ 
τριμινου 2021. 

317 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                     

 

          Ο Πρόεδρος  

                          ηης Οικονομικής Επιηροπής 

 

 

                   Ιωάννης έγκος  

                                                                               Δήμαρτος Υερζονήζοσ 

 


