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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  26-10-2020 

 

39ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26-10-2020) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Άσκηση ή μη παρέμβασης κατόπιν της αρ. ΓΑ 

2190/νΤΜ/388/2020 ανακοίνωσης δίκης κλήσης για 

παρέμβαση της ΔΕΥΑΧ κατόπιν αγωγής της εταιρείας 

«Αντώνιος Κασαπάκης & Σια ΕΕ» κατά της ΔΕΥΑΧ 

422 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 άσκηση ή μη έφεσης, κατά της αριθμ. 487/2020 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, με την οποία έγινε δεκτή η αριθμ. κατ. 

ΠΡ5/08-07-2011 προσφυγή της εταιρίας «ΚΑΡΝΗΣ 

Α.Κ.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Χερσονήσου.    

423 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Έγκριση ή μη του 3
ου

 πρακτικού για την προμήθεια 

«συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων 

γεωτρήσεων». 

424 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης & 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση 

του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καστρίου και 

πλησιεστέρων οδών 

425 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Περί έγκριση πληρωμής επιπλέον συμμετοχής που 

προέκυψε μετά την οριστική μελέτη έργου που αφορά 

σε συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στις Άνω Γούβες 

426 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Περί ορισμού μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου ¨Βελτίωση της πρόσβασης σε 

γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην 

Τ.Κ. Κεράς 

427 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Περί μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης 

διαγωνισμού με α/α 93300στο ΕΣΗΔΗΣ για το έργο 

¨Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς¨ 

428 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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5 Έγκριση – επικαιροποίηση  της αριθμ. Πρωτ. 

17962/20-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά τη διάλυση 

σύμβασης του έργου ¨Βελτίωση οδού Δημοκρατίας 

Λιμ. Χερσονήσου¨.  

429 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Χορήγηση 5
ης

 παράτασης απόδοσης λογαριασμού του 

υπολόγου  Γιανναδάκη Γεωργίου 

430 Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

7 Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου 

Κοπανάκη Νικολάου 

431 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

432 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 13
η
 

αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού 

προγράμματος έτους 2020. 

433 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 

2020-2021» για ομάδα Α και την ομάδα Β (προσφυγή 

στη διαδικασία της παρ. 2α του άρθρου 32 του 

ν.4412/2016). 

434 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «εργασίες 

συντήρησης χώρων πρασίνου, ομάδα Β». 

435 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «εργασίες 

συντήρησης χώρων πρασίνου, ομάδα Α & Γ». 

436 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Χανίων κατά της αριθμ. 

1074/2019 απόφασης του Τριμελούς ΔΠρΗρ με την 

οποία καταργήθηκε η ανοιγείσα – με την αριθμ. Κατ. 

ΠΡ62/25-7-2014 προσφυγή του Δήμου Χερσονήσου – 

δίκη. 

437 Εγκρίνεται ομόφωνα 

         

          Ο Πρόεδρος  

                          της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                   Ιωάννης Σέγκος  

                                                                               Δήμαρχος Χερσονήσου 


