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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  13-7-2021 

 

25ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (13-7-2021) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 917/01-06-

2021 απόφασης του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

συνεδρίου για απόρριψη σχεδίου προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τ.Α. με την επωνυμία 

ΕΥΔΗΜΟΣ 

260 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2022. 

261 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η 

αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2021. 

262 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για ανάθεση της υπηρεσίας ¨βελτίωση 

προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ 

Γουβών λόγω θεομηνίας¨ για τις ομάδες 2, 3 και 4 εκ 

νέου (λόγω άγονου) με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

263 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Λήψη απόφασης για ανάθεση της υπηρεσίας ¨βελτίωση 

προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ 

Επισκοπής λόγω θεομηνίας¨ για την ομάδα 3 εκ νέου 

(λόγω μη υποβολής προσφοράς) με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

264 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Λήψη απόφασης για ανάθεση της υπηρεσίας ¨βελτίωση 

προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ 

Μαλίων λόγω θεομηνίας¨ για τις ομάδες 1, 3, 6, 7, 9, 10 

και 11 εκ νέου (λόγω άγονου) με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

265 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης για την υπηρεσία 

266 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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«Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες 

παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2021 (Ιούνιος– 

Σεπτέμβριος)». 
7 Ανάθεση της προμήθειας «αποκατάσταση ζημιών και 

προμήθεια εξοπλισμού των αύλειων χώρων του 1ου και 

2ου νηπιαγωγείου Μαλίων» λόγω απρόβλεπτων 

περιστάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

267 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου 

«επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 

χώρων και λοιπές δράσεις». 

268 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του 

Δήμου Χερσονήσου». 

269 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «διαμόρφωση υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης σε δημοτικό οικόπεδο εντός Δ.Δ. 

Ανάληψης Δήμου Χερσονήσου». 

270 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Περί συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του 

έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" διαμόρφωση 

των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 

Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις 

Ηρακλείου Κρήτης του Δήμου Χερσονήσου». 

271 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών 

και σύνταξης σχετικών πρωτοκόλλων για το έργο 

«ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού». 

272 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου υλικών 

για το έργο «ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού 

Μοχού». 

273 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το 

έργο «ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού». 
274 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 Περί επιστροφής διαφοράς τελών στον κωδικό δημότη 

44085. 
275 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 276 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Λήψη απόφασης 1. περί άσκησης ή μη αίτησης ενώπιον 

αρμόδιου Δικαστηρίου για τον δικαστικό καθορισμό 

προσωρινής τιμής μονάδος για τη μετατροπή σε χρήμα 

της αρχικής εισφοράς σε γη της εταιρείας με την 

επωνυμία «GRECOTEL A.E.», 2. Εξειδίκευση 

πίστωσης του ΚΑ 00.6116.0001 με τίτλο «Αμοιβές 

δικαστικών επιμελητών» για την επίδοση της αίτησης 

καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος»   

277 Εγκρίνεται ομόφωνα 

18 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των 

απαραίτητων δαπανών για την συνδιοργάνωση 

περιβαλλοντικής εκδήλωσης από το Δήμο Χερσονήσου 

278 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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συνολικού ποσού 9.796,00 €. 
19 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

00.6492.0001με τίτλο «δικαστικά έξοδα τελεσίδικων 

δικαστικών αποφάσεων – αποζημιώσεις κλπ» του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 

279 Εγκρίνεται ομόφωνα 

20 Περί σύναψης ή μη εξώδικου συμβιβασμού επί 

αιτήματος για καταβολή αποζημίωσης για ζημία 

προκληθείσα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 

Ρουμπελάκη Εμμανουήλ (αριθμ. πρωτ. 9917/30- 06-

2020 αίτηση) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

(545,63 ευρώ). 

280 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                     

          Ο Πρόεδρος  

                          της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                   Ιωάννης Σέγκος  

                                                                               Δήμαρχος Χερσονήσου 

 


