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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (14-11-2017) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟΦ

. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

1 Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου 

Χερσονήσου οικονομικού έτους 2018 μετά τη 

Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

572 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

2 Έγκριση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, 

ψήφισης πίστωσης και καθορισμός των όρων 

δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση περ/ντος 

χώρου νηπιαγωγείου Λ. Χερσονήσου”.  

573 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού ελέγχου 

υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου για το έργο «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης σε δημοτικό οικόπεδο εντός ΔΔ 

Ανάληψης Δήμου Χερσονήσου» 

574 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Έγκριση ή μη του 1
ου

 και 2
ου

 πρακτικού  της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την 

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

575 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Έγκριση ή μη του 1
ου

 και 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, φρούτων, 

λαχανικών , κρεάτων, άρτου για τα έτη 2017 – 2019 

για το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασία & Αλληλεγγύης 

του Δήμου Χερσονήσου. 

576 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου υποβληθέντων 

δικαιολογητικών για την προμήθεια έτοιμου 

σκυροδέματος ΔΕ Γουβών 

577 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου υποβληθέντων 

δικαιολογητικών για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

¨ανάθεση υπηρεσιών σε τεχνικό ασφαλείας¨.  

578 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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8 Περί διαπίστωσης του άγονου της δημοπρασίας 

«μίσθωση οικοπέδων που θα χρησιμοποιηθούν ως 

χώροι στάθμευσης σε διάφορες Δημοτικές 

Ενότητες» του Δήμου Χερσονήσου. Συμπλήρωση 

της αρίθμ. 477/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής 

579 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

προμήθεια φωτοτυπικών φαξ και λοιπού εξοπλισμού 

580 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 1. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Hardware. 

581 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 

582 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση φωτοαντιγραφικών φαξ και λοιπού 

εξοπλισμού. 

583 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Έγκριση Π.Α.Υ. και διάθεση πίστωσης για τις 

δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας 

αποζημίωσης λόγω της συμμετοχής διευθυντών στο 

ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.». 

584 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

14 Έκδοση πρότασης Ανάληψης για το έργο Μονώσεις 

δημοτικών κτιρίων ΔΕ Γουβών 

585 Αποσύρεται 

15 Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α.Ε. για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 

4483/2017. 

586 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Μ. 

ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. για υπαγωγή στη 

ρύθμιση του Ν. 4483/2017 

587 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Εξέταση αιτήματος της εταιρείας FILOHOTELIA 

Α.Ε.Ξ.Τ.Κ.Ε. για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 

4483/2017. 

588 Εγκρίνεται ομόφωνα 

18 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την αγορά 

ακινήτου εντός οικισμού Γουβών. 

589 Εγκρίνεται ομόφωνα 

19 Έγκριση της 42 συμψηφιστικής Πρότασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

590 Εγκρίνεται ομόφωνα 

20 Άσκηση ή μη έφεσης κατά του BODI EMERIC και 

της αρίθμ. 1719/2016 απόφαση του ΔΠΗ 

591 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

21 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της Αικ. Λελεδάκη (AUTO 

LELE) και της αρίθμ. 1390/2016 απόφαση του Α΄ 

ΔΠΗ 

592 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

22 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της ROYAL ΕΠΕ και της 

αρίθμ. 1386/2016 απόφαση του Α΄ ΔΠΗ 

593 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

23 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  

Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης 

594 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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24 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  

Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων 

595 Εγκρίνεται ομόφωνα 

25 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  Toπικής 

Κοινότητας Κόξαρης 

596 αποσύρεται 

26 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής της  Τοπικής 

Κοινότητας Αβδού 

597 Εγκρίνεται ομόφωνα 

27 Έγκριση της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης για 

την επιχορήγηση του Ιδρύματος «Έλλη Αλεξίου 

598 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

28 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη 

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών στα πλαίσια της εφαρμογής του ΤΣΔΑ του 

Δήμου 

599 Αποσύρεται 

29 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

λειτουργία των πράσινων σημείων 

600 Εγκρίνεται ομόφωνα 

30 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 471/2016 

οριστικής απόφασης του Α΄ Μον/λούς ΔΠΗ, με την 

οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αριθμ. κατ. ΠΡ 60/2013  

προσφυγή του Νικολάου Μπαρίκου κατά του Δήμου 

Χερσονήσου.  

601 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

31 Ψήφιση πίστωσης για τη μερική εξόφληση – 

πληρωμή της αριθμ. 417/2014 τελεσίδικης 

απόφασης του ΜονΠρωτΗρ, εκδοθείσης επί αγωγής 

της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ν. & Ε. 

ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.». 

602 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

32 Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της  αριθμ. 206/2017 

τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου 

Ανατολικής Κρήτης, εκδοθείσης επί της αριθμ. κατ. 

Γ.Α 7338/ΕΓ/205/2008 αγωγής της δημοτικής 

υπαλλήλου Ελένης Συντιχάκη κατά του Δήμου 

Γουβών και ήδη Δήμου Χερσονήσου και περί 

ψήφισης σχετικής πίστωσης. 

603 Εγκρίνεται ομόφωνα 

η μη άσκηση 

αναίρεσης. Η ψήφιση 

της πίστωσης  σε 

επόμενη ΟΕ 

33 Άσκηση ή μη έφεσης κατά των αριθμ.  2160, 2161 

και 2162/2017 οριστικών αποφάσεων του Β΄ 

Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, με τις οποίες απορρίφθηκαν ως 

απαράδεκτες λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας οι αριθμ. 

κατ. ΠΡ32/2011 (435/2011), ΠΡ33/20110 

(436/2011) και ΠΡ34/2011 (437/2011) προσφυγές 

του Δήμου Χερσονήσου αντίστοιχα κατά των αριθμ. 

3452/30-11-2010, 3429/29-11-2010 και 3683/28-12-

2010 αποφάσεων της Προϊσταμένης της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Ηρακλείου.  

604 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 
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34 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης ισόποσης πίστωσης για 

τη μετακίνηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου κ. 

Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη, στην Αθήνα, για την 

παράστασή του, ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ, 

κατά τη συνεδρίαση της 23-11-2017 

605 Εγκρίνεται ομόφωνα 

35 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφισης ισόποσης πίστωσης για 

τη μετακίνηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου 

κ. Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη, στην Αθήνα, για την 

παράστασή του, ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, 

κατά τη συνεδρίαση της 28-11-2017. 

606 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                          

           Ο Πρόεδρος                                                                                                      

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

    

                     Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 


