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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  25-7-2018 

 

 

31o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (25-7-2018) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εξέταση αίτησης της Λαμπράκη Μαρίας για χορήγηση β 

παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το 

έργο ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Ελιάς. 

342 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Εξέταση αίτησης της Βαργιακάκη Ελένης για χορήγηση 

β παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το 

έργο ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Ελιάς. 

343 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Εξέταση αίτησης του Χαραλαμπάκη Γεωργίου για 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας απόδοσης 

λογαριασμού για την εκπόνηση μελέτης υπογείωση 

δικτύων ΔΕΗ στο παλιό οικισμό Μαλίων. 

344 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Εξέταση αίτησης του Γιανναδάκη Γεωργίου για 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας απόδοσης 

λογαριασμού για το έργο επέκταση δημοτικού φωτισμού 

στη θέση Πρίγιωνας ΔΕ Γουβών. 

345 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και σύνταξη όρων 

για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία σίτισης μαθητών του 

Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου 

καρά την περίοδο 2018 – 2019. 

346 Αποσύρεται λόγω 

αλλαγής του νομικού 

πλαισίου 

2 Ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

και σύνταξη εκ νέου όρων για την εκτέλεση του 

έργου ¨κατασκευή πεζοδρομίου από Γούρνες έως 

ΠΑΒΓ». 

347 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Έγκριση ή μη του 6
ου

 πρακτικού της ΕΔ για την 

προμήθεια τροφίμων, φρούτων, λαχανικών, κρεάτων 

άρτου για τα έτη 2017 – 2019 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου.  

348 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Έγκριση  του από 13-7-2018 πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο κατασκευή 

349 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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τοιχείων στην Ελιά. 

5 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συμμετοχή του στελέχος του Δήμου Χερσονήσου, 

αρχιτέκτονα μηχανικού, κου Βαϊλάκη Νικολάου, στο 

11ο Διεθνές Συνέδριο του DEMSEE, που θα διεξαχθεί 

στην Λευκωσία της Κύπρου, 20-21 Σεπτεμβρίου. 

350 Αποσύρεται λόγω 

αλλαγής του νομικού 

πλαισίου  

6 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

προμήθεια αναλωσίμων και υλικών μηχανογραφικού 

εξοπλισμού 

351 Αποσύρεται λόγω 

αλλαγής του 

Νομικού πλαισίου 

7 Περί  ορισμού έμμισθου δικηγόρου του Δήμου 

Χερσονήσου, για την υπεράσπιση των Αντιδημάρχων 

Χερσονήσου κ.κ. Κατσαμποξάκη Σπ. & 

Μεραμβελιωτάκη Γεωργίου, ενώπιον του 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Ηρακλείου.  

352 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή – εξόφληση της 

αριθμ. 248/2018 τελεσίδικης απόφασης του 

ΜονΠρωτΗρ., με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η 

αριθμ. κατ. Γ.Α 705/ΤΜ/224/2014 αγωγή της 

ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ν. & Ε. 

ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.». 

353 Αποσύρεται λόγω 

αλλαγής του νομικού 

πλαισίου 

9 Περί άσκησης ή μη αντιρρήσεων, ενώπιον της Τεχνικής 

Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων  κατά της αριθμ. 

πρωτ. 3833/23-05-2018 πράξης της Δ/νσης Δασών 

Ηρακλείου, με την οποία χαρακτηρίστηκε 

χαρτολιβαδική έκταση εμβαδού (58.865,82) τ.μ., 

ευρισκόμενη στη θέση «Κοψάς» της Δ.Κ. Ανώπολης 

Δ.Ε. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου & περί ψήφισης 

πίστωσης (ποσού 150 ευρώ) για την καταβολή του 

απαιτούμενου παραβόλου 

354 Εγκρίνεται ομόφωνα 

μόνο ως προς το 

σκέλος άσκησης 

αντιρρήσεων. 

Η ΨΠ δεν είναι 

πλέον αρμοδιότητα 

της Οικονομικής 

Επιτροπής 

10 Περί άσκησης ή μη έφεσης & αίτησης αναστολής  

εκτέλεσης κατά της αριθμ. 2354/2017 οριστικής 

απόφασης του Β΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά της αριθμ. 684/31-03-

2011απόφασης της Προϊσταμένης της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Ηρακλείου 

355 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

της Ν.Υ. 

11 Περί αποδοχής της αριθμ. πρωτ. 27.564/29-12-2017 

αίτησης των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου 

Χερσονήσου και περί ψήφισης πίστωσης 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.      

 

356 Αποσύρεται λόγω 

αλλαγής του νομικού 

πλαισίου 
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12 Περί  άσκησης ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 

438/2017, 439/2017, 440/2017, 441/2017, 442/2017, 

443/2017, 444/2017, 445/2017 και 446/2017 (ήτοι 9) 

αποφάσεων του Δ΄ Μον/λούς ΔΠΗ. 

357 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

της Ν.Υ. 

                

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                                   Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 


