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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  25-2-2019 

 

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ (25-2-2019) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 

2018 του Δήμου Χερσονήσου 

37 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 1. Περί εγκρίσεως ή μη του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ανάπλαση 

οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25
ης

 Μαρτίου στο 

Λιμάνι Χερσονήσου». 

38 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 2. Περί εγκρίσεως ή μη του 5
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση 

παιδικών χαρών». 

39 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 3. Περί εγκρίσεως ή μη του 1
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ¨ανάπλαση 

βόρειας εισόδου Οικισμού Μοχού¨. 

40 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 4. Περί εγκρίσεως ή μη του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «μόνωση 

κτιρίων Επισκοπής». 

41 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 5. Περί εγκρίσεως ή μη του 5
ου

 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ανάπλαση 

οδού Δημοκρατίας στα Μάλια». 

42 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Έγκριση της αριθμ. ΔΠΕ17/2018 μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής με τίτλο 

¨προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών». 

43 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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8 Περί εγκρίσεως ή μη του από 19-2-2019 πρακτικού 

γνωμοδότησης επί ενστάσεως της εταιρείας 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., 

στα πλαίσια του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για 

την «προμήθεια εξοπλισμού προστασίας λουτρικών 

εγκαταστάσεων». 

44 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Ανάκληση της αριθμ. 508/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας δημοπρασίας 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την 

μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μεσοχωριά» 

στην Τ.Κ. Αβδού στην ΔΕ Χερσονήσου. 

45 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Περί έγκρισης άσκησης των αριθμ. κατ. ΠΡ546 μέχρι 

και ΠΡ556/2009 και των αριθμ. κατ. ΠΡ558/2009 & 

ΠΡ559/2009 (ήτοι συνολικά 13) προσφυγών του πρώην 

Δήμου Γουβών κατά ισάριθμων αποφάσεων επιβολής 

προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου.  

46 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 76/2016 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου σε αγωγή 

Μαυράκη Γεωργίου. 

47 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

12 Περί εγκρίσεως της αριθμ. 18/2019 απόφαση 

Δημάρχου που αφορά την μη άσκηση έφεσης κατά της 

ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία 

«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο 

Ηράκλειο και των αρ. 55, 56 και 57/2019 αποφάσεων 

του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

48 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

     

          Ο Πρόεδρος  

                        Της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                               Αργυράκης Νικόλαος 

                                                                   Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 


