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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 

Από το πρακτικό  41 / 2017 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

Στις Γούρνες, σήμερα την  15
η
 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα  12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου, συνήλθε σε 

δημόσια  τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με 

αρ. πρωτ. 26379 / 11-12-2017 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 

εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

 

             Παρόντες                                                 Απόντες  

1. Σέγκος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος              Παρλαμάς Κων/νος          

2. Βασιλείου Αντώνιος                               Σταυρουλάκης Νικόλαος                        

3. Ρουσάκης Ιωάννης                                 Παρθενιώτης Γεώργιος 

4. Ασπετάκης Αντώνιος 

5. Πλευράκης Εμμανουήλ 

6. Φιλιππάκης Κων/νος                                 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μανδαλάκη Αικατερίνη υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το παρακάτω θέμα ανέφερε τα 

εξής: 
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ΘΕΜΑ  8
ο
: Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Ψήφιση πιστώσεων για απόδοση 

σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος στους δικαιούχους 

εργαζομένους του Δήμου Χερσονήσου». 

 

Αριθμός  Απόφασης     697  / 2017 
 

Για το παραπάνω θέμα ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 

ζήτησε από τα μέλη της την έγκριση για την εισαγωγή του θέματος προς  

συζήτηση  ως κατεπείγον, λόγω του λήξης του οικονομικού έτους.   

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τη εισήγηση του 

Αντιπροέδρου τους, έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 

του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση από την οποία προέκυψε 

ότι το ανωτέρω θέμα ήταν πράγματι κατεπείγον,  

 

Αποφασίζουν  ομόφωνα: 

 

1. Κρίνουν το θέμα ως κατεπείγον. 

2. Η συζήτηση του θέματος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης πριν από την 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας με σειρά όγδοο στα έντεκα θέματα της 

εκτός ημερήσιας διάταξης.   

 

Για το παραπάνω θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής  έθεσε υπόψη των μελών της την από 15-12-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  η οποία αναφέρει τα εξής: 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 504/2017 απόφασή του αποφάσισε μεταξύ 
άλλων για την αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας  
εργαζομένων του Δήμου Χερσονήσου -  ετών 2013 και 2015 για το γάλα και ετών 
2014,2015 και 2016 για τα  μέσα ατομικής προστασίας, την αναγνώριση της 
οφειλής σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο και απόδοση οφειλής στους δικαιούχους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 
 Στη συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία εξέδωσε για τον ανωτέρω σκοπό : 

 Την  αριθ. 745/15.12.2017 ΠΑΥ με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού  

28.639,66€ εις βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 του πρ/σμού 2017 για 

αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού ετών 2014-2015-2016 

 Την  αριθ. 746/15.12.2017  ΠΑΥ με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού  

22.617,60€ εις βάρος του Κ.Α. 20.6063.0004 του πρ/σμού 2017 για 

αποτίμηση σε χρήμα γάλακτος εργαζομένων ετών 2013 και 2015 
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 Την  αριθ. 747/15.12.2017  ΠΑΥ με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού  

18.624,18€ εις βάρος του Κ.Α. 30.6063.0003 του πρ/σμού 2017 για 

αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού ετών 2014-2015-2016 

 Την  αριθ. 748/15.12.2017  ΠΑΥ με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού 

19.224,96€  εις βάρος του Κ.Α. 30.6063.0004 του πρ/σμού 2017 για 

αποτίμηση σε χρήμα γάλακτος εργαζομένων ετών 2013 και 2015 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή παρακαλείται α) να εγκρίνει τις ως 
άνω  ΠΑΥ και β) να ψηφίσει τις σχετικές πιστώσεις. 

  
Στη  συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Δ/νσης 

Διοικητικών  Υπηρεσιών, τις αριθμ. 745, 746, 747 & 748/15-12-2017 ΠΑΥ, 

τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την αρίθμ. 745/15.12.2017 ΠΑΥ, σύμφωνα με την οποία 

προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού  28.639,66 € σε βάρος του 

Κ.Α. 20.6063.0003 του προϋπολογισμού έτους 2017. 

2.  Εγκρίνει την αριθ. 746/15.12.2017  ΠΑΥ, σύμφωνα με την οποία 

προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού 22.617,60 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6063.0004 του προϋπολογισμού έτους 2017. 

3. Εγκρίνει την αριθ. 747/15.12.2017 ΠΑΥ σύμφωνα με την οποία 

προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού 18.624,18 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6063.0003 του προϋπολογισμού έτους 2017. 

4. Εγκρίνει την αριθ. 748/15.12.2017 ΠΑΥ, σύμφωνα με την οποία 

προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού 19.224,96€  σε βάρος του Κ.Α. 

30.6063.0004 του προϋπολογισμού έτους 2017. 

5. Ψηφίζει πίστωση ποσού  28.639,66 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 

του πρ/σμού 2017 για αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας 

εργατοτεχνικού προσωπικού ετών 2014-2015-2016. 

6. Ψηφίζει πίστωση ποσού  22.617,60 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0004 

του πρ/σμού 2017 για αποτίμηση σε χρήμα γάλακτος εργαζομένων ετών 

2013 και 201. 
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7. Ψηφίζει πίστωση ποσού  18.624,18 € εις βάρος του Κ.Α. 30.6063.0003 

του πρ/σμού 2017 για αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας 

εργατοτεχνικού προσωπικού ετών 2014-2015-2016 

8. Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.224,96 €  εις βάρος του Κ.Α. 30.6063.0004 

του πρ/σμού 2017 για αποτίμηση σε χρήμα γάλακτος εργαζομένων ετών 

2013 και 2015. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 697 /  2017 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

                Ο Αντιπρόεδρος              Τα Μέλη 

                       Σέγκος Ιωάννης             Βασιλείου Αντώνιος 

            Ρουσάκης Ιωάννης 

                                                              Ασπετάκης Αντώνιος 

                                                              Πλευράκης Εμμανουήλ 

       Φιλιππάκης Κων/νος 

                      

Η Ειδική Γραμματέας 

Αικατερίνη Μανδαλάκη               

           Γούρνες 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Παρλαμάς Κων/νος 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
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