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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 18
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου  Χερσονήσου».   

  

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα 

με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 

10 παρ. 1)  «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού 

(COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου  67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 

3852/2010 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. 

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλισης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις 

πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

 

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό  Κατάστημα στις Γούρνες δια 

ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, την 25
η
  του μηνός Μαϊου 2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. 

 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας «αποκομιδή 

απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων (για διάστημα τριάντα 

ημερών)». 

                            Προς  : 

Τακτικά μέλη 

1. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ 

2. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ 

3. Χειρακάκη Γεώργιο 

4. Πλευράκη Εμμανουήλ 

5. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

6. Διαμαντάκη Εμμανουήλ 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ματθαιάκη Εμμανουήλ 

2. Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα 

3. Μεραμβελιωτάκη Γεώργιο 

4. Βασιλείου Αντώνιο 

 
 



2. Περί έγκρισης ή μη του 6
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ¨Διευθέτησης Γουβιανού ποταμού¨. 

3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

¨ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Μαλίων και αντικατάσταση φωτιστικών 

ιστών στην ΔΕ Μαλίων¨. 

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

¨αποπεράτωση κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ¨. 

5. Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

¨διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ¨. 

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Ανάπλαση πλατείας στο Πισκοπιανό ΔΕ Χερσονήσου 

7. Έγκριση ή μη χορήγηση παράτασης έως 24-3-2021 για το έργο ¨ανέγερση 

σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο δημοτικό 

σχολείο και νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι) στη θέση Κοψάς ΔΚ Ανώπολης. 

8. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και παραλαβής υλικών του έργου ¨μόνωση 

κτιρίων ΔΕ Χερσονήσου¨. 

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 2ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης  της μελέτης «Δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης, προπόνησης 

και έδρασης του βορείου τμήματος του σταδίου κλασσικού αθλητισμού - Δημ. 

Διαμερίσματος Μαλίων». 

10. Έγκριση δαπάνης πληρωμής υπόλοιπου προκαταβολής για το έργο 

«ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ ΑΕ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» και ορισμός υπολόγου Εντάλματος Προπληρωμής. 

11. Σύνταξη όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου ¨αντικατάσταση 

αρδευτικής γεώτρησης Σγουροκεφαλίου¨. 

12. Σύνταξη των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου ¨κατασκευή 

τοιχίου αντιστήριξης στη ΔΕ Γουβών¨. 

13. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημόσιας κλήρωσης του περιπτέρου στην 

οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 00 δυτική είσοδος στο Λιμάνι Χερσονήσου του Δήμου 

Χερσονήσου. 

14. Αποδοχή ποσού κατανομής από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων του Δήμου. Κατανομή επιχορήγησης στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. 

15. Αποζημίωση χρήσης ακινήτου. 

16. Διόρθωση οφειλομένων ποσών στου βεβαιωτικού καταλόγους «άρδευση 

Ελιάς» από το έτος 2002 έως και το έτος 2015 ποσού 1.728,13 € από το 

οφειλέτη με κωδ. 14909 στο οφειλέτη με κωδ. 16518. 

17. Περί διαγραφής εγγραφών στους βεβαιωτικού καταλόγους δημοτικών τελών, 

δημοτικού φόρου, ΤΑΠ, και προστίμων αυτών του Δήμου Χερσονήσου – κωδ. 

Οφειλέτη 57188. 

18. Περί διαγραφής εγγραφών στους βεβαιωτικού καταλόγους δημοτικών τελών, 

δημοτικού φόρου, ΤΑΠ, και προστίμων αυτών του Δήμου Χερσονήσου – κωδ. 

Οφειλέτη 57187. 



19. Τροποποίηση – παράταση της με ημερομηνία 20-12-2019 σύμβασης ανάθεσης 

της προμήθειας σκιάστρων παιδικής κατασκήνωσης ΠΙΚΠΑ με ΑΔΑΜ : 

19SYMV006078274. 

20. Τροποποίηση – παράταση της με ημερομηνία 8-1-2019 σύμβασης ανάθεσης 

της υπηρεσίας ¨συντήρηση – επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων¨, με 

ΑΔΑΜ : 19SYMV 005710078. 

21. Περί εκμίσθωσης ακινήτου έκτασης 500 τμ τμήματος του δημοτικού ακινήτου 

συνολικού εμβαδού 192.415,00 τμ στη θέση Κορυφή Έδερης στη ΔΕ Γουβών. 

22. Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00.6492.0001 με τίτλο ¨δικαστικά έξοδα¨ 

δυνάμει της αριθμ. 3098/2017 απόφασης του Δ τμήματος ΜΔΠ υπέρ της ΒΙΜ 

ΑΕ. 

23. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της καθ’ ης η ανακοπή εταιρείας με την επωνυμία 

«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», και της αριθμ. 231/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

24. Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ 

Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου. 

25. Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ Λιμενικού 

Ταμείου Χερσονήσου. 

 

    Ο  Πρόεδρος  

             Οικονομικής Επιτροπής               

 

 

                 Σέγκος Ιωάννης  

            Δήμαρχος Χερσονήσου  

 
          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Περιβάλλοντος 

4. Γραφείο Δημάρχου 

5. Νομική Υπηρεσία 

6. Γενικός Γραμματέας 

7. Μαστοράκη Ιωάννη 

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

9. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 


