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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  12-10-2021 

 

39ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (12-10-2021) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Ακύρωση της 250/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής που 

αφορά στην «Έγκριση μελέτης και σύνταξη όρων 

διαπραγμάτευσης για την προμήθεια αδρανών υλικών» 

και έγκριση εκ νέου της διαδικασίας.   

412 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 

2020. 

413 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Περί έγκρισης ή μη του από 17/05/2021 Πρακτικού της 

Επιτροπής διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας με τίτλο 

«Αεροφωτογράφιση καταστροφών και κοιτών ρεμάτων 

από θεομηνίες Νοεμβρίου 2020». 

414 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Νο 3o  της 

επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την 

προμήθεια ¨αντικατάσταση κουφωμάτων σχολείων ΔΕ 

Μαλίων¨ 

415 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων 

που αφορά την εξέταση καταγγελίας για την υπηρεσία 

«Παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου για την 

ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την 

εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της 

λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου για τη 

χρήση 2021». 

416 Αναβολή  

5 Περί έγκρισης ή μη του από 04-10-2021 Πρακτικού 

της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια 

των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και 

εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ 

αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση 

417 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την 

πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων» ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Δ. 

6 Περί διαγραφή ή μη οφειλής στον βεβαιωτικό 

κατάλογο «ΚΟΚ 2013» δύο διαγραφών και 

επαναβεβαίωση των οφειλών. 

418 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Περί διαγραφής ή μη οφειλής από το βεβαιωτικό 

κατάλογο «ΚΟΚ 2013» μίας διαγραφής. 

419 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Περί διόρθωσης ή μη, βεβαιωμένων οφειλών τελών 

άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδικό 20615, για εκ 

παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμό FA 

108359-07 A, τοποθετημένο στην Κοινότητα  Γουβών 

από τον βεβαιωτικό κατάλογο «Άρδευση Γουβών Ά  

εξαμήνου 2019». 

420 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Περί διόρθωσης ή μη βεβαιωμένων οφειλών τελών 

άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδ. 14136 λόγω εκ 

παραδρομής χρέωσης. 

421 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 97/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

διαγραφή ή μη οφειλής στον βεβαιωτικό κατάλογο 

«ΚΟΚ 2013» (1) διαγραφή και επαναβεβαίωση της. 

422 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού της 

υπολόγου Ιατρούδη Βασιλείας. 

423 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 2ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης 

«Δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης, προπόνησης 

και έδρασης του βορείου τμήματος του σταδίου 

κλασσικού αθλητισμού – Δ.Δ. Μαλίων».  

424 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                     

          Ο Πρόεδρος  

                          της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                   Ιωάννης Σέγκος  

                                                                               Δήμαρχος Χερσονήσου 

 


