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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  30-6-2020 

 

25ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (30-6-2020) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση ή μη του 1
ου

 πρακτικού για την κατασκευή 

του έργου αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης 

Σγουροκεφαλίου. 

250 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου ηλεκτροφωτισμός 

παραλιακής οδού Ανισσαρά. 

251 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του 

έργου ¨ανάπλαση οδού Αγίου Ιωάννη στα Μάλια¨. 

252 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Περί παραλαβής ή μη της επιστημονικής υπηρεσίας 

με τίτλο «αμοιβή για έκδοση ενεργειακών 

πιστοποιητικών Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων. 

253 Εγκρίνεται ομόφωνα 

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. 

254 Εγκρίνεται ομόφωνα 

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. 

255 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 1. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια «συντήρηση 

αντλητικών συγκροτημάτων. 

256 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων, για την 

257 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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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). 

258 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Έγκριση ή μη του 1
ου

 και 2
ου

 πρακτικού για την 

προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ. Χερσονήσου. 

259 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Συνέχιση δωρεά παραχώρησης χρήση αθλητικών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτών από το Δήμο 

Χερσονήσου στην ΚΕΔΧ. 

260 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 2. Περί διαγραφής εγγραφών Δημοτικών Τελών, 

Δημοτικού Φόρου από τον οφειλέτη με κωδ 6505 και 

μεταφορά στον οφειλέτη με κωδ. 50967 

261 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς 

καταλόγους τελών διαμονής παρεπιδημούντων του 

Δήμου Χερσονήσου – κωδ. 6666. 

262 Εγκρίνεται ομόφωνα  

12 Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς 

καταλόγους τελών Εκδιδομένων Λογαριασμών ΔΕ 

Μαλίων έτους 2008 του Δήμου Χερσονήσου – κωδ. 

28295. 

263 Εγκρίνεται ομόφωνα 

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 

264 Εγκρίνεται ομόφωνα 

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". 

265 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                    Ο Πρόεδρος  

                          της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                   Ιωάννης Σέγκος  

                                                                               Δήμαρχος Χερσονήσου 


