
         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           : 08-01-2021 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθμός πρωτ. 235 

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 1
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου  Χερσονήσου».   

  

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση την 12
η
 Ιανουαρίου 2021 

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.  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ,για την συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:30 π.μ. 
 

 

                            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. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του 

αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την 

«Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου για την 

βελτιστοποίηση στην άσκηση αρμοδιοτήτων Οικονομικής 

Υπηρεσίας». 

2. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των αρ. 209/2020 & 

210/2020 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμεναρχείου σε 

βάρος του Δήμου για την μη πρόσληψη ναυαγοσωστών 

έμπροσθεν του Ξενοδοχείου «ΜΙΝΩΑ». 

3. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των αρ. 211/2020 & 

212/2020 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμεναρχείου σε 

βάρος του Δήμου για την μη πρόσληψη ναυαγοσωστών 

έμπροσθεν του Ξενοδοχείου «THEMIS». 

4. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των αρ.213/2020 & 

218/2020 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμεναρχείου σε 

βάρος του Δήμου για την μη πρόσληψη ναυαγοσωστών 

έμπροσθεν του Ξενοδοχείου «ΜΑΡΙΝΑ» στις Γούβες. 

5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου 

¨αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρήστων 

χώρων ΤΚ Επισκοπής¨. 

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου 

¨εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου¨. 

7. Περί έγκρισης 2
ου

 ΑΠΕ και του 2
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 

λοιπές δράσεις». 

8. Περί διαγραφής ή μη οφειλής, στον βεβαιωτικό κατάλογο « 

COVID-19»  για το οικονομικό έτος 2020 ποσού 150,00 € από 

τον οφειλέτη με κωδικό 61200. 

9. Περί διαγραφής ή μη οφειλής, στον βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ 

2012   για το οικονομικό έτος 2020 ποσού 435,00 € από τον 

οφειλέτη με κωδικό 48464. 

10. Έγκριση της 8
ης

 Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 

για το έτος 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας  και 

αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου. 

11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο πλαίσιο 

της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του CONID -19. 

 

    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 

 

 

 

 

 


