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Θ Ε Μ Α: «Πρόςκλθςθ για τακτικι ςυνεδρίαςθ (17θ ςυνεδρίαςθ) τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Διμου Χερςονιςου». 
 
    φμφωνα με τθν αρικμ. 55/Α/11.03.2020 άρκρο 10 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 
ορίηεται ότι «1. Κατά το διάςτθμα λιψθσ των μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ COVID-19, θ λιψθ των αποφάςεων των πάςθσ φφςεωσ ςυλλογικϊν οργάνων των 
ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ και των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των εποπτευόμενων νομικϊν τουσ 
προςϊπων μπορεί να λαμβάνει χϊρα είτε δια περιφοράσ κατά τισ προβλζψεισ μπορεί να 
λαμβάνει χϊρα είτε διά περιφοράσ κατά τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 67 και τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τθλεδιάςκεψθσ με κάκε πρόςφορο 
τθλεπικοινωνιακό μζςο. τθν περίπτωςθ τθσ δια ηϊςθσ ςφγκλθςθσ των ςυμβουλίων, οι 
ςυνεδριάςεισ πραγματοποιοφνται κεκλειςμζνων των κυρϊν».  
    Βάςει των ανωτζρω, ςασ  π ρ ο ς κ α λ ϊ ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ που κα γίνει ςτο 
Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτισ Γοφρνεσ, τθν 12θ του μθνόσ Μαΐου  2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 
09.00 π.μ.  (διά ηϊςθσ κεκλειςμζνων των κυρϊν), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 
του Ν.3852/2010, για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων για τα παρακάτω κζματα τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ : 
 
 
 
ΘΕΜΑΣΑ  ΘΜΕΡΘΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΘ 

1. Περί απαλλαγισ ι μείωςθσ τελϊν χριςθσ κοινοχριςτων χϊρων ζωσ 31.12.2020, για τθν 
αντιμετϊπιςθ των  αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 



2. Περί απαλλαγισ ι μείωςθσ του πάγιου τζλουσ παροχισ υδρομζτρων άρδευςθσ ζωσ 
31.12.2020,  για  αντιμετϊπιςθ των  αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19  

3. Περί ζκφραςθσ βοφλθςθσ για διερεφνθςθ δυνατότθτασ από τθν Οικονομικι Τπθρεςία 
του Διμου μείωςθσ τελϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ ζωσ 31.12.2020, ωσ 
μζτρο αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-
19. 

4. 3θ Αναμόρφωςθ Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν για τθν 
αποφυγι τθσ διάδοςθσ του κορονοϊοφ COVID-19. 

5. Περί ζγκριςθσ κατεπείγουςασ προμικειασ «Προμικεια των απαραιτιτων υλικϊν, 
υπθρεςιϊν, λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ για τθν επίτευξθ τθσ εξ 
αποςτάςεωσ παροχισ εργαςίασ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων των υπαλλιλων και 
τθν πραγματοποίθςθ τθλεδιαςκζψεων».   

6. Περί ζγκριςθσ διενζργειασ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, ζγκριςθ και ςφνταξθ 
όρων, για τθν Προμικεια με τίτλο «Προμικεια Θλεκτρολογικοφ Τλικοφ».  

7. Ζγκριςθ ι μθ του 4ου πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ για τθν 
προμικεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ, ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΠΔΔ «ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
ΔΘΜΟΤ ΧΕΡΟΝΘΟΤ» ΕΣΩΝ 2020- 2021. 

8. Ζγκριςθ ι μθ των πρακτικϊν (1ο και 2ο)  τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ για 
τθν υπθρεςία με τίτλο: «Αςφάλιςθ οχθμάτων, μθχανθμάτων , δικφκλων του Διμου 
Χερςονιςου» 

9. Περί ζγκριςθσ 2ου πρακτικοφ θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «Αναβάκμιςθ ακλθτικϊν 
υποδομϊν γθπζδων Δ.Ε. Μαλίων» 

10. Χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ εργαςιϊν του ζργου «Ανάπλαςθ οδϊν Μίνωοσ, 
Γιαμπουδάκθ και 25θσ Μαρτίου ςτο Λιμ. Χερςονιςου» 

11. Χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ εργαςιϊν του ζργου «Ανάπλαςθ οδοφ Δθμοκρατίασ 
ςτα Μάλια» (αρικμ. μελζτθσ 35/2018)  

12. Περί ζγκριςθσ πρωτοκόλλου Προςωρινισ και Οριςτικισ παραλαβισ του ζργου με τίτλο 
«υντιρθςθ Κοινοτικοφ Καταςτιματοσ Επιςκοπισ» 

13. Περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου «Αντικατάςταςθ και 
ςυμπλιρωςθ φωτιςτικϊν κοινοχριςτων χϊρων Σ.Κ. Επιςκοπισ» (Α.Μ. 31/2017) 

14. Περί ςυγκρότθςθ επιτροπισ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου 
«Θλεκτροφωτιςμόσ κοινοχριςτων χϊρων Ελιάσ»  

15. Περί ςυγκρότθςθ επιτροπισ οριςτικισ παραλαβισ του ζργου «Θλεκτροφωτιςμόσ 
παραλιακοφ μετϊπου Γουβϊν» Αρ. Μελζτθσ 26/2015 

16. Ζγκριςθ 1θσ τροποποίθςθσ του Ετιςιου Προγράμματοσ Δράςθσ τθσ Κοινωφελοφσ 
Επιχείρθςθσ Διµου Χερςονιςου για το ζτοσ 2020. 

17. Ζγκριςθ 1θσ αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ τθσ  Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου 
Χερςονιςου  για το ζτοσ 2020 

18. Ζγκριςθ υποβολισ αιτιματοσ ζκτακτθσ  χρθματοδότθςθσ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
Διμου Χερςονιςου για το ζτοσ 2020 

19. υγκρότθςθ Επιτροπϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
20. Περί αποδοχισ τθσ υπ’ αρικμ. 61/2019 Απόφαςθσ Παραχϊρθςθσ Ακινιτου ςτθ κζςθ 

Ραπάνι του πρϊθν Διμου Μαλίων τθσ ΔΕΤΑΧ 



21.  Περί αποδοχισ τθσ υπ’ αρ. 1/2020 Πράξθσ Παραχϊρθςθσ Ακινιτου από το 
Εκκλθςιαςτικό υμβοφλιο Ι. Ε. Ν. Αγίου Γεωργίου Καλοφ Χωριό, ςτο Καλό Χωριό, για 
δζκα ζτθ. 

22. φνταξθ όρων δθμοπραςίασ και κακοριςμόσ κατϊτατου ορίου του μιςκϊματοσ για τθν 
εκμίςκωςθ κτίςματοσ επιφάνειασ 70 τ.μ. που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ελευκερίασ 19 ςτο 
Λιμζνα Χερςονιςου, αποτελοφμενο από δφο ιςόγειεσ αίκουςεσ 35 τ.μ. εμβαδοφ ζκαςτθ. 

 
                                                                                           Ο Πρόεδροσ  
                                                                              τθσ  Οικονομικισ Επιτροπισ 
υνθμμζνα: 

1. Ειςθγιςεισ  
                                                                             ζγκοσ Ιωάννθσ 

                                                                                Διμαρχοσ Χερςονιςου 


