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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 50η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου  Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  

Κατάστημα Γούρνες, την  7
η
  του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 17
η
 αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2018. 

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 18
η
 αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018. 

3. Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση 

ακινήτων για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στέγαση κοινωνικών 

δομών στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι – Γούρνες καθώς και στην 

περιοχή της Σταλίδας Δήμου Χερσονήσου. 

4. Έγκριση ή μη του 1
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το 

έργο «ανάπλαση οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25
ης

 Μαρτίου στο 

Λιμάνι Χερσονήσου». 

                            Προς  : 

Τακτικά μέλη 

1. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

2. Βασιλείου Αντώνιο 

3. Πλευράκη Εμμανουήλ 

4. Ρουσάκη Ιωάννη 

5. Καλαϊτζάκη Αθανάσιο 

6. Φιλιππάκη Κων/νο  

7. Σέγκο Ιωάννη 

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

2. Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα 

3. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

4. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ 

 
 



5. Έγκριση ή μη του 3
ου

 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμού για την υπηρεσία «σίτιση μαθητών 

Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για την 

σχολική περίοδο 2018 – 2019». 

6. Έγκριση ή μη του 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών. 

7. Έγκριση ή μη 5
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 

προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Επισκοπής. 

8. Έγκριση ή μη του 2
ου

 πρακτικού δημοπρασίας για γι ανάδειξη 

αναδόχου της υπηρεσίας ¨αμοιβή για έκδοση ενεργειακών 

πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων. 

9. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου «πιλοτική δράση 

¨ΕΜΑΥΤΙΩΝ¨ διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

αύλειου χώρου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις 

Ηρακλείου Κρήτης του Δήμου Χερσονήσου¨. 

10. Σύνταξη όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Χερσονήσου. 

11. Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου «κατασκευή τοιχείων και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου στην Κερά» και επανάληψη του. 

12. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου Καλαθάκη 

Κων/νου  για την πληρωμή της δαπάνης επέκτασης δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Ανώπολης δρόμος προς Λατομεία Γουρνών ΑΕ. 

13. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου Μπατσολάκη 

Αργυρής για την πληρωμή της δαπάνης επέκτασης δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Βάθειας στην θέση Παναγιά της ΔΕ 

Γουβών. 

14. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου Αλεξανδρή 

Αθανασίας για την πληρωμή της δαπάνης επέκτασης δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Ελαίας  της ΔΕ Γουβών. 

15. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου Αναστασίου 

Θεοφανής  για την πληρωμή της δαπάνης επέκτασης δημοτικού 

φωτισμού στην Τ.Κ. Γωνιών. 

16. Ανάκληση των αρ. 368/2018  και 496/2018 αποφάσεων της Οικ. 

Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου προπληρωμής εντάλματος για την 

πληρωμή του έργου «Συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων της Δ.Ε. Μαλίων». 

17. Εξέταση αναμόρφωσης ρύθμισης του Ν. 4483/2017 οφειλών της 

εταιρείας ΚΝΩΣΣΟΣ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. 

18. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων Β΄ ανακοπής και αίτησης 

αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμ. 556/542/2018 διαταγής 

πληρωμής του ΜΠρΗρ, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της εταιρείας 

ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ κατά του Δήμου Χερσονήσου. 



19. Πρί άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της  αριθμ. 245/2018 τελεσίδικης 

απόφασης του ΜονΕφΑνΚρήτης, με την οποία απορρίφθηκε η αριθμ. 

κατ. 232/2015 έφεση του Δήμου Χερσονήσου κατά της αριθμ. 

383/2015 απόφασης του ΜονΠρωτΗρ., εκδοθείσης επί της αριθμ. 

κατ. Γ.Α 753/ΤΜ/134/2011 αγωγής της «Ε. ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.»   

 
Ο Πρόεδρος  

Οικονομικής Επιτροπής               

 

 

 

 Αργυράκης Νικόλαος 

 

  
          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο Δημάρχου 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 


