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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  16-1-2019 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ (16-1-2019) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση ή μη του 4
ου

 πρακτικού της ΕΔ για το έργο 

ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια 

1 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ηλεκτρονικής 

κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για την επιλογή μελών επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου ¨κατασκευή εξωτ. Δικτύων 

ύδρευσης για την σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑΧ 

με το δίκτυο διανομής του Φράγματος Αποσελέμη 

2 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Έγκριση ή μη του 2
ου

 πρακτικού της ΕΔ για την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών 2018 

3 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 1. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ηλεκτρονικής 

κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για την επιλογή μελών επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου :«Ανάπλαση βόρειας εισόδου 

οικισμού Μοχού 

4 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ηλεκτρονικής 

κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για την επιλογή μελών επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου: «Φωτισμός περιβάλλοντος 

χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας 

5 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Σύνταξη όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών 

6 Εγκρίνεται ομόφωνα 

αναβολή μέχρι να 

ορισθεί επιτροπή 

διαγωνισμού 

4 Περί σύνταξης όρων για την διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια Φορτηγού Καλαθοφόρου 

Οχήματος». 

7 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Έγκριση ή μη του 1
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας εργαζομένων 

8 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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6 Έγκριση ή μη του 1
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή 

και μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης του Δ. 

Χερσονήσου 

9 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση ή μη του από 11-1-2019 πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια αστικού 

εξοπλισμού 

10 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Έγκριση ή μη του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για το έργο εξοικονόμηση ενέργειας σε 

κτίρια του Δήμου. 

11 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου 

Λαμπράκη Μαρίας για το έργο ηλεκτροφωτισμός 

κοινοχρήστων χώρων Ελιάς 

12 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου 

Βαργιακάκη Ελένης για το έργο ηλεκτροφωτισμός 

κοινοχρήστων χώρων Ελιάς 

13 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Περί ορισμού δικηγόρου για την αντίκρουση της 

αριθμ. κατ. Γ.Α 3505/ΕΓ/85/2018 αγωγής των 

έμμισθων δικηγόρων κ.κ. Ιωάννη Παχιαδάκη και 

Δέσποινας Συγγελάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου 

14 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

12 Περί ορισμού έμμισθου δικηγόρου του Δήμου 

Χερσονήσου, για την υπεράσπιση του κ. Δημάρχου 

Χερσονήσου ενώπιον του Α΄ Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου  Ηρακλείου (συνεδρίαση 04-02-

2019), κατηγορούμενου για μεταβολή αιγιαλού 

15 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Περί μερικής ανάκλησης της αριθμ. 355/2018 (Συν. 

31
η
/25-07-2018) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής ) [ΑΔΑ: 6ΔΓΘΩΗΜ-ΡΜΚ 

16 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση της 

Νομικής Υπηρεσίας 

14 Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 2377/2017, 

2378/2017, 2379/2017 και 2380/2017 (ήτοι 4) 

αποφάσεων του Β΄ Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με τις οποίες απορρίφθηκαν 

ισάριθμες (ήτοι 4) προσφυγές του Δήμου Χερσονήσου 

κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη 

Ηρακλείου. 

17 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση της 

Νομικής Υπηρεσίας 

     

          Ο Πρόεδρος  

                        Της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                               Αργυράκης Νικόλαος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 


