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Θ Ε Μ Α: «Πρόςκλθςθ για τθν 10η ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου  
Χερςονιςου».   
  

ασ π ρ ο ς κ α λ ϊ ςε τακτική ςυνεδρίαςη την 29η Μαρτίου 2021 ημζρα Δευτζρα 
ςφμφωνα με τθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ΦΕΚ 55 τεφχοσ Πρϊτο 11-3-2020, 
άρκρο 10 παρ. 1) «κατά το διάςτθμα λιψθσ μζτρων αποφυγισ διάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ (COVID-19), θ λιψθ των αποφάςεων των πάςθ φφςεωσ ςυλλογικϊν 
οργάνων των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικϊν τουσ προςϊπων μπορεί να λαμβάνει χϊρα είτε δια 
περιφοράσ κατά τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου  67 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 
167 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα με το άρκρο 184 παρ. 1 
του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάςκεψησ με κάκε πρόςφορο τθλεπικοινωνιακό μζςο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ από  30-3-2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 
75/ΣΑ/30-3-2020) άρκρο 43 παρ. 1, κακϊσ και τθν υπ. αρικμ. 40/31-03-2020 Εγκφκλιο 
του Τπουργείου Εςωτερικϊν.  
Θ ςυνεδρίαςθ κα πραγματοποιθκεί με τηλεδιάςκεψη ,για τθν ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων για τα παρακάτω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ:  
 
 Χρόνοσ ζναρξησ υνεδρίαςησ : 12:00 . 
 

1. «Kατάρτιςθ Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2022- 
2025 του Διμου Χερςονιςου». 

2. Περί ζκκεςθσ πορείασ εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Δϋ τριμινου 2020. 

                            Προσ  : 
Σακτικά μζλη 

1. Ανυφαντάκθ Εμμανουιλ 
2. Καλαϊτηάκθ Εμμανουιλ 
3. Χειρακάκθ Γεϊργιο 
4. Πλευράκθ Εμμανουιλ 
5. Φραγκιαδάκθ Βαρδι 
6. Διαμαντάκθ Εμμανουιλ 

 
Αναπληρωματικά μζλη 

1. Ματκαιάκθ Εμμανουιλ 
2. Κατςαμποξάκθ πυρίδωνα 
3. Μεραμβελιωτάκθ Γεϊργιο 
4. Βαςιλείου Αντϊνιο 

 
 



3. Κακοριςμόσ των όρων δθμοπραςίασ για τθ μίςκωςθ ακινιτου για τισ ανάγκεσ 
ςτζγαςθσ του Νθπιαγωγείου Γουβϊν . 

4. Κακοριςμόσ των όρων δθμοπραςίασ για τθ μίςκωςθ ακινιτου για τισ ανάγκεσ 
ςτζγαςθσ του Νθπιαγωγείου Ανάλθψθσ. 

5. Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ ςτθν πρόταςθ ΑΣ 08 του 
προγράμματοσ ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ με τίτλο Πράξθσ «Δράςεισ ψθφιοποίθςθσ 
αρχείων και διαδικαςιϊν και παροχι απομακρυςμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ, ςτον Διμο Χερςονιςου». 

6. Περί ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ για τθν προμικεια 
«Προμικεια των απαραίτθτων υλικϊν, υπθρεςιϊν, λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ 
πλθροφορικισ για τθν επίτευξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ παροχισ εργαςίασ με τθ 
χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων των υπαλλιλων τθσ και τθν πραγματοποίθςθ 
τθλεδιαςκζψεων». 

7. Περί ζγκριςθσ πρακτικοφ ΙΙ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ (θλεκτρονικοφ) για τθν 
διαδικαςία επιλογισ αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου: Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε Γεωργικζσ Κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτθν Σ.Κ. Κεράσ. 

8. Γνωμοδότθςθ περί άςκθςθσ ι μθ ζνδικων μζςων κατά τθσ υπ’ αρ. 08/02-03-2021 
Πράξθσ τθσ Αναπλθρϊτριασ Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου τθσ 2θσ 
Τπθρεςίασ Επιτρόπου Περιφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου. 

9. Λιψθ απόφαςθσ περί άςκθςθσ ι μθ αίτθςθσ κακοριςμοφ προςωρινισ τιμισ 
μονάδοσ για τθ μετατροπι ςε χριμα ειςφοράσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία 
«ΚΑΡΑΣΗΘ ΑΕ» και κακοριςμόσ προςωρινισ τιμισ και εξειδίκευςθ πίςτωςθσ του 
Κ.Α 00.6116.0001 με τίτλο «Αμοιβζσ δικαςτικϊν επιμελθτϊν» για τθν επίδοςθ τθσ 
αίτθςθσ κακοριςμοφ προςωρινισ τιμισ μονάδοσ. 

10. Περί διαγραφισ ι μθ οφειλϊν , ςτον βεβαιωτικό κατάλογο «ΚΟΚ 2013», δζκα 
επτά  (17) διαγραφϊν και επαναβεβαίωςθσ δφο (2) οφειλϊν. 

11. Επιςτροφι ωσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντα ποςοφ 95,82€ ςτον κωδικό 55792. 
12. Χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ εργαςιϊν του ζργου «ανάπλαςθ κοινοχριςτων 

χϊρων Γάλυπε- Καινοφργιο χωριό».  
13. υγκρότθςθ επιτροπϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

           Ο  Πρόεδροσ  
             Οικονομικισ Επιτροπισ               
 
                 ζγκοσ Ιωάννθσ  
            Διμαρχοσ Χερςονιςου  

       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
2. Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
3. Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ 
4. Γραφείο Δθμάρχου 
5. Γενικόσ Γραμματζασ 
6. Μαςτοράκθ Ιωάννθ 
7. Παρκενιϊτθ Γεϊργιο 
8. Νομικι Τπθρεςία 
9. Πίνακασ Ανακοινϊςεων 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β,  Φ. Β3 


