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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου  Χερσονήσου».   

  

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στα γραφεία του Δήμου 

Χερσονήσου στις Γούρνες, 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 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης 

με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από  30-

3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 

1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  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 30
η
 του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το 

παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

                            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 

 
 



1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ¨ανάπλαση οδού 

Αγίου Ιωάννη στα Μάλια¨. 

2. Περί παραλαβής ή μη της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «αμοιβή για 

έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων. 

3. Περί έγκρισης σύνδεσης στο δίκτυο διανομής ΔΕΔΔΗΕ νέας  παροχής με 

αρ. 54658407 στην οδό Μιχαήλ Κόρακα της Δ.Κ. Γουβών του Δήμου 

Χερσονήσου και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη 

δαπάνη αυτή. 

4. Περί διενέργειας ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για 

ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για 

θαλάσσια μέσα του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2020-2022. 

5. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια «συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων». 

6. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, έγκριση και 

σύνταξη όρων, για την προμήθεια «κλιματιστικών και κουφωμάτων 

αλουμινίου στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μοχού ΔΕ Μαλίων». 

7. Έγκρισης μελέτης και σύνταξη όρων διαπραγμάτευσης για την  υπηρεσία  

«Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, 

κατά την περίοδο 2020 (01 Ιουλίου – 31 Ιουλίου) και μέχρι την υπογραφή 

της σύμβασης  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με 

Συστημικό Αριθμό 92657.1». Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ). 

8. Έγκριση ή μη του 1
ου

 και 2
ου

 πρακτικού για την προμήθεια οργάνων 

παιδικών χαρών Δ. Χερσονήσου. 

9. Συνέχιση δωρεά παραχώρησης χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού αυτών απ0ό το Δήμο Χερσονήσου στην ΚΕΔΧ. 

10. Περί διαγραφής εγγραφών Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου από τον 

οφειλέτη με κωδ 6505 και μεταφορά στον οφειλέτη με κωδ. 50967. 

11. Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών 

διαμονής παρεπιδημούντων του Δήμου Χερσονήσου – κωδ. 6666. 

12. Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών 

Εκδιδομένων Λογαριασμών ΔΕ Μαλίων έτους 2008 του Δήμου 

Χερσονήσου – κωδ. 28295. 

13. Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00.6116.0001 με τίτλο «αμοιβές 

δικαστικών επιμελητών», για την επίδοση αγωγής του Δήμου 

Χερσονήσου κατά της Τσουβαλά Ευαγγελίας κατοίκου ΔΔ Αβδού του 

Δήμου Χερσονήσου.  

14. Περί άσκησης αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτρίωσης του 

Δήμου Χερσονήσου ενώπιον του Μ/λούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου σε 

σχέση με την με αριθμ. 109845.7474/0010/6-12-2006 πράξη 

απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ 189/19.12.2006 τχ. Α.Α. & Π.Θ.) και για το με 



αριθμό ΚΠ 14 ακίνητο στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα και στον 

αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα". 

  
     

   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. Γενικός Γραμματέας 

6. Μαστοράκη Ιωάννη 

7. Παρθενιώτη Γεώργιο 

8. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 


