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ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (9-10-2017) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εξέταση αίτησης Σακαράκη Παναγιώτας για παράταση 

απόδοσης λογαριασμού 

490 Εγκρίνεται ομόφωνα  

2 Ψήφιση πίστωσης για μετακίνηση Ιατράκη Ελίζας 491 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Βαργιακάκη Ελένης 

492 Εγκρίνεται ομόφωνα  

4 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Τασιούδη Καλλιρόης 

493 Εγκρίνεται ομόφωνα  

5 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Κουρλετάκη Μαρίας – Ελένης 

494 Εγκρίνεται ομόφωνα  

6 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Κασαπάκη Ελευθερίας 

495 Εγκρίνεται ομόφωνα  

7 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Γκιζοπούλου Φιλομήλα - Μαρίας 

496 Εγκρίνεται ομόφωνα  

8 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού του 

υπολόγου Χαραλαμπάκη Γεωργίου 

497 Εγκρίνεται ομόφωνα  

9 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Μπατσολάκη Αργυρής 

498 Εγκρίνεται ομόφωνα  

10 Χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Κριτσωτάκη Χριστοθέας 

499 Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 

«ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της με αρ.445/2017 

καθώς και κάθε προγενέστερης ή μεταγενέστερης 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την 

500 Εγκρίνεται ομόφωνα 

η απόρριψη της 

προσφυγής 
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κατακύρωση της σύμβασης για την «Ανέγερση 

σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη -  

Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης. 
2 Έγκριση ή μη του πρακτικού για τον έλεγχο 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών του αναδόχου 

του έργου «κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης 

για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑΧ με το 

δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις 

περιοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιμένας Χερσονήσου του 

Δήμου Χερσονήσου. 

501 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Έγκριση ή μη του πρακτικού για τον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου του έργου «ηλεκτροφωτισμός παραλιακού 

μετώπου Γουρνών – Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου 

502 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Έγκριση ή μη του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 

αμοιβή για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών 

δημοτικών και σχολικών κτιρίων 

503 Εγκρίνεται ομόφωνα  

5 Καθορισμός αμοιβής των ιδιωτών μελών της 

επιτροπής διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων του Ν. 4412/2016 για το έργο ανέγερση 

σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στη θέση Κοψάς ΔΚ Ανώπολης. 

504  Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

6 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

εκτέλεση του έργου «διαμόρφωση δαπέδων σκηνών 

κατασκήνωσης 

505 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

του έργου «διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου 

υφιστάμενου περιφερειακού ιατρείου Λιμένα 

Χερσονήσου 

506 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου 

Κοπανάκη Νικολάου  για την πληρωμή του έργου 

«συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στη θέση Μικρή 

Κουτσούρα ΔΚ Ελιάς 

507 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Έγκριση ΠΑΥ προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης 

για το έργο επέκταση δημοτικού φωτισμού στο 

κοινοτικό νεκροταφείο της ΤΚ Καινούργιο Χωριό 

508 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έγκριση ΠΑΥ προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης 

για το έργο επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 

περιοχή Άγιος Ρωμανός Ελιάς. 

509 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Έγκριση ΠΑΥ προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης 

για το έργο επέκταση δημοτικού φωτισμού σε πάροδο 

της οδού Ι. Κωνσταντινίδη στις Κάτω Γούβες. 

510 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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12 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης 

περιοχής Λαγκάδας Δήμου Χερσονήσου 2017 

511 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

13 Ανάκληση της αρίθμ. 354/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής που φορά την υπηρεσία 

δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

πολιτών, εκπαίδευσης υπαλλήλων και καταγραφής 

για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

512 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

προμήθεια κλιματιστικών  

513 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 Άσκηση ή μη έφεσης κατά των αρίθμ. 672/2016 & 

673/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου 

514 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 Άσκηση ή μη παρέμβασης κατά την εκδίκαση της αρίθμ. 

ΓΑ 765/ΤΠΣ/55/2014 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου 

515 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Έγκριση ΠΑΥ προπληρωμής στο όνομα Μαραγκάκη 

Ελένης για την πληρωμή δαπανών του Αντιδημάρχου 

κ. Μουντράκη Ευθυμίου στο εξωτερικό. 

516 αποσύρεται 

                          

         Ο Πρόεδρος                                                                                                      

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

    

                     Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 


