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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :20-11-2020  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθμός πρωτ. 21940 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 - 404645. 

Αρμόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 42
η
  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου  Χερσονήσου».   

  
 

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση την 24
η
 Νοεμβρίου 2020 

ημέρα Τρίτη,  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 75/ΤΑ/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 δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω 

και σύμφωνα με την αριθμ. 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. Πρωτ. 

77233/13-11-2020 με θέμα «ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία 

                            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 
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των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας», για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09.00 π.μ. 

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 10.00 π.μ. 

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Ο.Ε.: 
Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:  

k.mandalaki@hersonisos.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη 

Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής  (Τηλ: 2813404645), κατά τις 

ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (09.00 πμ – 10.00π.μ.). 

 

 

1. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2020. 

2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τα σωστικά 

συνεργεία και του εθελοντές στο πλαίσιο βοήθειας στου πληγέντες από 

την θεομηνία στον Δήμο Χερσονήσου. 

3. Έγκριση ή μη του 1
ου

 & 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 

εργαζομένων 2020». 

4. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης για την «Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών» 

5. Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση και 

σύνταξη όρων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού 

συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό 

Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. 

Ανώπολης. 

6. Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών 

εκδιδομένων λογαριασμών για το έτος 2013 του Δήμου Χερσονήσου -

κωδ. 16785. 

7. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου. ΙΑ 

κατανομή έτους 2020 

8. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης & συγκρότησης επιτροπής 

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ανάπλαση πλατείας 

Καστρίου και πλησιέστερων οδών».  

9. Περί αποδοχής συμμετοχής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «δράσεις 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 

(Α.Π.1) Αστική αναζωογόνηση», μέτρο 2 με τίτλο «παρεμβάσεις στο 

αστικό χώρο». 

10. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2020, στον 

mailto:k.mandalaki@hersonisos.gr
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άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 

οχημάτων», για την χρηματοδότηση της δράσης «Σχέδιο Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Χερσονήσου», 

προϋπολογισμού 48.000,00€». 

11. Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

12. Περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού λόγων κατεπειγουσών 

αναγκών.  

13. Περί 1. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00.6116.0001 με τίτλο 

«Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την επίδοση της υπ’ αρ. 75/2020 

απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στην 

εταιρεία «Δημήτριος Γ. Τρυπάκης ΑΕ-Ξενοδοχειακές-Τουριστικές –

Εμπορικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και 2. Λήψη απόφασης 

περί άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για τη 

μετατροπή σε χρήμα εισφοράς της εταιρείας με την επωνυμία 

«Δημήτριος Γ. Τρυπάκης ΑΕ-Ξενοδοχειακές-Τουριστικές –Εμπορικές 

Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία». 

14. Εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αμοιβής σε πληρεξουσία 

δικηγόρο του Δήμου Χερσονήσου για την παράσταση της, ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (δικάζοντος ως Εφετείου) για 

την αντίκρουση της αριθμ. κατ. Γ.Α 2620/ΤΜε/96/2016 έφεσης των 

Μαρίας Πολένη – Ασπετάκη κλπ. (συν. 3) κατά του Δήμου 

Χερσονήσου και κατά της αριθμ. 419/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 

15. Εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά 

έξοδα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων – αποζημιώσεις κλπ.» του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.  

16. Εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων 

επίδοσης του δικαστικού επιμελητή για τη επίδοση της αριθμ. 657/2018 

οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.   

17. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 114/2020 ανέκκλητης 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία μικροδιαφορών), 

με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αριθμ. κατ. Γ.Α. 739/ΜΚΦ/28/2019 

αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

ΦΡΟΥΤΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

18. Περί άσκησης ή μη έφεσης, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Χανίων, κατά της αριθμ. 1799/2019 απόφασης του Γ΄ 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία 

απορρίφθηκε η αριθμ. κατ. ΠΡ44/04-07-2014 προσφυγή του Δήμου 

Χερσονήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της αριθμ. 1/17-

02-2014 (Πρακτικό 7
ο
) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 

152 του Ν. 3463/2006 Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου.  
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                                                   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 

 

 

 

 

 


