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ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ (26-9-2018) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ 2018 Δήμου 

Χερσονήσου 

385 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

2 Έγκριση πρακτικού υποβληθέντων δικαιολογητικών 

του προσωρινού αναδόχου για το έργο 

ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια - Βαθύ 

386 Εγκρίνεται 

ομόφωνα 

3 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρίθμ. 

3151/2017απόφασης του ΔΠρΗρ 

387 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 1. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση - 

συμπλήρωση  δημοτικού φωτισμού στην περιοχή 

Άγιος Ρωμανός Ελιάς 

388 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

2 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση - 

συμπλήρωση  δημοτικού φωτισμού στο Κοινοτικό 

Νεκροταφείο της ΤΚ Καινούριο Χωριό. 

389 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

3 2. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση  δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Αγριανών 

390 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

4 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση - 

συμπλήρωση  δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ 

Καινούριου Χωριού (Γάλυπε από εκκλησία Παναγίας 

έως Δημοτικό Σχολείο) της ΔΕ Επισκοπής 

391 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

5 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση - 

συμπλήρωση  δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ 

Καινούριου Χωριού (Γάλυπε από εκκλησία Παναγίας 

392 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 
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έως Νεκροταφείου) της ΔΕ Επισκοπής. 

6 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση - 

συμπλήρωση  δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ 

Καινούριου Χωριού (Γάλυπε από εκκλησία Παναγίας 

έως οικία Φασουλά) της ΔΕ Επισκοπής 

393 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

7 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Ποταμιών (από Υ/Σ έως Παναγία 

Γκουβερνιώτισσα. 

394 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

8 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Αβδού (από οικία Φουντουλάκη 

Αντωνίου έως Χατζογιαννάκη Αριστοτέλη). 

395 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

9 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Αβδού (από οικίες Καγιαμπάκη 

Μανώλη έως Παναγιωτάκη Μανώλη). 

396 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

10 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση - 

συμπλήρωση  δημοτικού φωτισμού σε πάροδο της 

οδού Κωνσταντινίδη στις Κάτω Γούβες. 

397 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

11 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Ποταμιών (θέση Πρίστης – 

Κολωνάκι). 

398 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

12 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην περιοχή Άξιον Εστί – Κοκκίνη Χάνι. 

399 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

13 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Κόξαρης. 

400 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

14 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση - 

συμπλήρωση  δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. 

Γαλύφας. 

401 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

15 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Αβδού (από Δημοτικό Σχολείο 

έως ρέμα ρυάκι). 

402 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

16 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Αβδού (από οικία Μαράκη 

Βασιλείου έως Μαραζάκη Εμμανουήλ). 

403 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

17 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 404 Εγκρίνεται κατά 
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δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Αβδού (από την πλατεία Αγίας 

Παρασκευής έως γωνία Φιοράκη Αποστόλη). 

πλειοψηφία 

18 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Αβδού (από γωνία Βουράκη 

Ζαχαρία έως οικία Γαρεφαλάκη Λάμπρου). 

405 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

19 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Αβδού (από βίλλα Περβολαράκη 

Νικολάου έως το ποτάμι). 

406 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

20 Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 

δαπάνη κατασκευής του έργου επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Καινούριου Χωριού (Γάλυπε 

ταβέρνα ΝΑΚΛΙ). 

407 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

21 Περί εξέτασης αιτήματος της υπαλλήλου Λαμπράκη 

Μαρίας για χορήγηση γ΄ παράτασης προθεσμίας 

απόδοση λογαριασμού για το έργο ηλεκτροφωτισμός 

κοινοχρήστων χώρων Ελιάς. 

408 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

22 Περί εξέτασης αιτήματος της υπαλλήλου Βαργιακάκη 

Ελένης για χορήγηση γ΄ παράτασης προθεσμίας 

απόδοσης λογαριασμού για το έργο ηλεκτροφωτισμός 

κοινοχρήστων χώρων Ελιάς. 

409 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

23 Περί εξέτασης αιτήματος του υπαλλήλου 

Χαραλαμπάκη Γεωργίου για χορήγηση β΄ παράτασης 

προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για την εκπόνηση 

μελέτης που αφορά την υπογείωση δικτύων ΔΕΗ 

στον παλιό οικισμό Μαλίων. 

410 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

24 Περί εξέτασης αιτήματος του υπαλλήλου Γιανναδάκη 

Γεωργίου για χορήγηση β΄ παράτασης προθεσμίας 

απόδοσης λογαριασμού για το έργο επέκταση 

δημοτικού φωτισμού στη θέση Πρίγιωνας ΔΕ 

Γουβών. 

411 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

25 Περί εξέτασης αιτήματος της υπαλλήλου 

Μπατσολάκη Αργυρής για χορήγηση β΄ παράτασης 

προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το έργο 

επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Κάτω 

Βάθειας στη θέση Παναγιά της ΔΕ Γουβών. 

412 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

26 Περί εξέτασης αιτήματος της υπαλλήλου Αναστασίου 

Θεοφανής για χορήγηση β΄ παράτασης προθεσμίας 

απόδοσης λογαριασμού για το έργο επέκταση 

δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Γωνιών 

413 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

27 Περί εξέτασης αιτήματος του υπαλλήλου Καλαθάκη 

Κων/νου για χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης 

λογαριασμού για το έργο επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Ανώπολης δρόμος προς λατομεία 

414 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 
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Γουρνών. 

28 Περί εξέτασης αιτήματος της υπαλλήλου Αλεξανδρή 

Αθανασίας για χορήγηση β΄ παράτασης απόδοσης 

λογαριασμού για οριστική μελέτη και κατασκευή από 

τη ΔΕΔΔΗΕ επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 

Ελιά.  

415 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

29 Έγκριση ή μη του 1
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της 

υπηρεσίας «αμοιβή για έκδοση ενεργειακών 

πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων». 

416 Εγκρίνεται ομόφωνα 

30 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

τον έλεγχο υποβληθέντων συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου κατασκευή τοιχίων στην Ελιά.   

417 Εγκρίνεται ομόφωνα 

31 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας  για 

την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης 

«διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού».  

418 Αποσύρεται  

32 Σύνταξη όρων για την διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ¨προμήθεια εξοπλισμού 

λουτρικών εγκαταστάσεων¨.  

419 Εγκρίνεται ομόφωνα 

33 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της κοινοπραξίας 

«Σπυρίδων Ουστομανωλάκης – Δημήτριος Πατατανές 

Δασκαλάκης» τη με αρ. 6/2018 απόφασης της 

Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης. 

420 Εγκρίνεται ομόφωνα 

34 Περί άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής Ν. Ηρακλείου – Λασιθίου κατά της αριθμ. 

Πρωτ. 11450/3-8-2018 απόφασης της συντονίστριας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

421 Εγκρίνεται ομόφωνα 

35 Έγκριση της αριθμ. 143/2018 απόφασης Δημάρχου 

που αφορά την παροχή εντολής στην Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου για μη άσκηση προσφυγής κατά 

της 9813/14-82018 απόφασης της συντονίστριας της 

Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης  

422 Εγκρίνεται ομόφωνα 

36 Περί έγκρισης της αριθμ. 141/2018 απόφασης 

Δημάρχου που αφορά την παροχή εντολής στον 

Νομικό Σύμβουλο για μη άσκηση προσφυγής κατά 

της  αριθμ. 340/304/2018 διαταγής πληρωμής του  

ΜΠρΗρ., η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της 

εταιρείας «Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.». 

423 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

37 Περί άσκησης ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης κατά της  αριθμ. 351/2018 διαταγής 

πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου 

Ηρακλείου, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος 

Χερσονήσου να καταβάλει στην  Αναγνωστάκη 

Βασιλεία το ποσό των (7.968,75) ευρώ νομιμότοκα 

από την επίδοσή της.   

424 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότηση 

της Ν.Υ. 
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38 Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων ανακοπής και 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμ. 

556/542/2018 διαταγής πληρωμής του ΜΠΗ, η οποία 

εκδόθηκε επί αιτήσεως της εταιρείας 

ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ κατά του Δήμου Χερσονήσου.  

425 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ως η γνωμοδότησης 

της Ν.Υ 

                

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                                   Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 


