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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  31-10-2018 

 

46
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ (30-10-2018) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων ανακοπής και 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 724/724/2018 

διαταγής πληρωμής του ΜΠΗ η οποία εκδόθηκε επί 

αιτήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ 

ΥΙΟΙ ΟΕ κατά του Δήμου Χερσονήσου 

457 Ομόφωνα 

παραπομπή στο 

Δημοτικό Συμβούλιο 

λόγω της 

σοβαρότητας του 

θέματος. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 13

η
 

αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού 

προγράμματος 2018. 

458 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 14
η
 

αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού 

προγράμματος 2018. 

459 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Συμπλήρωση – τροποποίηση της παρ. 5 της αριθμ. 

436/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου ¨επισκευή – συντήρηση 

σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 

δράσεις¨. 

460 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Σύνταξη όρων δημοπρασίας και καθορισμός 

κατώτατου ορίου του μισθώματος για την εκμίσθωση 

περιπτέρων του Δήμου Χερσονήσου». 

461 Αναβολή  

5 Σύνταξη όρων δημοπρασίας και καθορισμός 

κατώτατου ορίου του μισθώματος για την εκμίσθωση 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τ.Κ. 

Αβδού του Δήμου Χερσονήσου». 

462 Αναβολή  

6 Σύνταξη όρων για την διενέργεια ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  προμήθεια 

εκσκαφέα – φορτωτή και μικρού  φορτωτή πλάγιας 

ολίσθησης του Δήμου Χερσονήσου «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

463 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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ΙΙ». 

7 Σύνταξη όρων για την διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών 

2018. 

464 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Περί εγκρίσεως του 1
ου

 και 2
ου

 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για  την 

υπηρεσία «σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού 

και Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη 

σχολική περίοδο 2018 -2019». 

465 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Περί εγκρίσεως ή μη του 1
ου

 πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου «εξοικονόμηση ενέργειας σε 

κτίρια του Δήμου». 

466 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Περί εγκρίσεως ή μη του 2
ου

 πρακτικού 

τηςΕπιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο 

υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ηλεκτροφωτισμός 

παραλιακής οδού Ανισσαρά». 

467 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Περί εγκρίσεως ή μη του 3
ου

 πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο προσκόμισης 

απαιτούμενων δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου την ανάδειξη αναδόχου κατασκευή του 

έργου «αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών 

κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Επισκοπής. 

468 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Χορήγηση δ΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού για 

την εκπόνηση μελέτης ¨υπογείωση δικτύων ΔΕΗ 

στον παλιό οικισμό Μαλίων¨ (Χαραλαμπάκης). 

469 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Χορήγηση δ΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού για 

την εκτέλεση του έργου ηλεκτροφωτισμός 

κοινοχρήστων χώρων Ελιάς (Λαμπράκη). 

470 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 Χορήγηση δ΄ παράτασης απόδοσης λογαριασμού για 

την εκτέλεση του έργου ηλεκτροφωτισμός 

κοινοχρήστων χώρων Ελιάς(Βαργιακάκη). 

471 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 Απόδοση λογαριασμού του αριθμ. 210/2018 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή 

υπολόγου.  

472 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 Περί ανάκλησης της αριθμ. 392/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Καινούργιου Χωριού 

(Γάλυπε από εκκλησία Παναγίας έως νεκροταφείου) 

της ΔΕ Επισκοπής. 

473 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Περί ανάκλησης της αριθμ. 389/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

474 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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δημοτικού φωτισμού στο κοινοτικό νεκροταφείο της 

ΤΚ Καινούργιο Χωριό 

18 Περί ανάκλησης της αριθμ. 396/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Αβδού 

475 Εγκρίνεται ομόφωνα 

19 Περί ανάκλησης της αριθμ. 402/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Αβδού 

476 Εγκρίνεται ομόφωνα 

20 Περί ανάκλησης της αριθμ. 403/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Αβδού 

477 Εγκρίνεται ομόφωνα 

21 Περί ανάκλησης της αριθμ. 390/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Αγριανών 

478 Εγκρίνεται ομόφωνα 

22 Περί ανάκλησης της αριθμ. 406/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού φωτισμού 

στην ΤΚ Αβδού. 

479 Εγκρίνεται ομόφωνα 

23 Περί ανάκλησης της αριθμ. 405/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Αβδού 

480 Εγκρίνεται ομόφωνα 

24 Περί ανάκλησης της αριθμ. 397/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού σε πάροδο της οδού 

Κωνσταντινίδη στις Κάτω Γούβες της ΔΕ Γουβών 

481 Εγκρίνεται ομόφωνα 

25 Περί ανάκλησης της αριθμ. 398/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Ποταμιών. 

482 Εγκρίνεται ομόφωνα 

26 Περί ανάκλησης της αριθμ. 400/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ Κόξαρης. 

483 Εγκρίνεται ομόφωνα 

27 Περί ανάκλησης της αριθμ. 393/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Καινούργιου Χωριού.  

484 Εγκρίνεται ομόφωνα 

28 Περί ανάκλησης της αριθμ. 391/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση δημοτικού 

485 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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φωτισμού στην ΤΚ Καινούργιου χωριού 

29 Περί ανάκλησης της αριθμ. 404/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Αβδού. 

486 Εγκρίνεται ομόφωνα 

30 Περί ανάκλησης της αριθμ. 395/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στη ΤΚ Αβδού 

487 Εγκρίνεται ομόφωνα 

31 Περί ανάκλησης της αριθμ. 394/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Ποταμιών (από Υ/Σ 

έως Παναγία Γκουβερνιώτισσα). 

488 Εγκρίνεται ομόφωνα 

32 Περί ανάκλησης της αριθμ. 388/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Άγιος Ρωμανός 

489 Εγκρίνεται ομόφωνα 

33 Περί ανάκλησης της αριθμ. 407/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό 

υπολόγου για το έργο επέκταση – συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Καινούργιου Χωριού. 

490 Εγκρίνεται ομόφωνα 

34 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 558/2018 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου (Ευθυμία και Άννα Αθανασάκη 

κληρονόμοι Ιωάννη Αθανασάκη). 

491 Αναβολή  

35 Άσκηση ή μη αίτησης από το Δήμο Χερσονήσου, 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, περί 

αντικατάστασης του διορισθέντος – με την αριθμ. 

1.022/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 

– πραγματογνώμονος.    

492 Εγκρίνεται ομόφωνα 

36 Περί αποδοχής ή μη της αριθμ. πρωτ. 27.564/29-12-

2017 αίτησης των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου 

Χερσονήσου για την καταβολή του καταβληθέντος 

από αυτούς ποσοστού 2/3 των ασφαλιστικών 

εισφορών Τ.Υ.Δ.Ε. για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 

2015.     

493 Εγκρίνεται ομόφωνα 

37 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 1770/2018 

οριστικής απόφασης του Γ΄ Τμήματος του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, 

με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αριθμ. κατ. 

ΑΓ152/2008 αγωγή του Δημητρίου Γραφανάκη κατά 

του Δήμου Γουβών.  

494 Εγκρίνεται ομόφωνα 

38 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 1776/2018 

οριστικής απόφασης του Γ΄ Τμήματος του 

495 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, 

με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αριθμ. κατ. 

ΑΓ151/2008 αγωγή των Αντωνίου και Αδαμαντίας 

Συντιχάκη κατά του Δήμου Γουβών.    

 

            

                Ο Πρόεδρος  

                        Της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                                   Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 


