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ENTAΥΘΑ 

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην 

ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων στα Πεζά (Δημαρχείο)  την 2η του μήνα 

Ιουνίου  του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη    και από ώρα 12.30 μ.μ. για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Ανάπλαση οικισμού 

Βαθυπέτρου» Δήμου Αρχανών Αστερουσίων  

2. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή εσωτερικών 

δικτύων αποχέτευσης  οικισμού Χάρακα» Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

3 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2021-

2022»  Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

4 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή ζημιών για την αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων στην 

Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που 

εκδηλώθηκε στις 27-09-2021» Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

5 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης του έργου «Επισκευή και μόνωση ΚΑΠΗ 

Αρχανών» Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

6 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. –Τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση αγροτικού δικτύου 

περιοχής «ΜΠΟΤΖΗ» Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

7 Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. –Τελικού του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 

κατασκευασμένων από επικίνδυνα υλικά Δήμου Αρχανών Αστερουσίων» 

8 Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

9 Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τη μίσθωση Leasing Φωτοτυπικού μηχανήματος  

Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

10 Ορισµός νοµικού συµβούλου για την παροχή γνωµοδότησης για το νοµικό χειρισµό 

αιτήματος δημότη που αφορά τη διαχείριση οφειλών ενοικιαστή ακινήτου 

11 Ορισµός νοµικού συµβούλου για την παροχή γνωµοδότησης νοµικού  χειρισµού  

αιτήματος δημότη,  που αφορά την  καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας βλάβης στους 

αγωγούς ομβρίων  

12 Εξέταση γνωµοδότησης της δικηγόρου Ηρακλείου Ιφιγένειας Βελεγράκη,   επί της με 

αρ. 7/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πύργου –Έγκριση πίνακα αμοιβής  



13 Εξέταση γνωµοδότησης της δικηγόρου Ηρακλείου Ευαγγελίας Καρουζάκη επί του υπ’ 

αρ. πρωτ. 4192/05-04-2022 αιτήματος αποζημίωσης δημότη,  που αφορά απολεσθείσα 

αγροτική παραγωγή  –Έγκριση πίνακα αμοιβής 

14 Εξέταση γνωµοδότησης του δικηγόρου Νικολάου Σιναδινάκη για τον νομικό χειρισμό 

υπόθεσης  κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρ.  529/2022 απόφασης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (τμήμα Β)  

15 Έγκριση πίνακα αμοιβής της δικηγόρου Ηρακλείου Ιφιγένειας Βελεγράκη για τον 

νομικό χειρισμό της με αρ. 37/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Χανίων   

16 Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αρχανών Αστερουσίων (Κ.Ε.Δ.Α.Α) για την κάλυψη της δαπάνης 

εργασιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022  

17 Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Οργανισμού 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.) Αρχανών Αστερουσίων 

(Κ.Ε.Δ.Α.Α) για την κάλυψη δαπάνης δημοσίευσης προκηρύξεων  

18 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών 

Αστερουσίων για την κάλυψη δαπανών  σίτισης και υποστήριξης διαβίωσης 

πληγέντων από σεισμό λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης της 27ης -09-2021  

19 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών 

Αστερουσίων για τη λογιστική τακτοποίηση ενδιάμεσων τόκων της δανειακής 

σύμβασης –μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (πρώην 

Φιλόδημος Ι)- που αφορά στο έργο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος τηλεελέγχου –τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του Δήμου 

Αρχανών Αστερουσίων»  

20 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών 

Αστερουσίων για τη λογιστική τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης που αφορά 

την πράξη Αναβάθμιση υποδομών και Στατική Ενίσχυση Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Πύργου  

21 Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών 

Αστερουσίων  με σκοπό την  έγκριση του 3ου ΑΠΕ κύριας σύμβασης της 1ης 

τροποποίησης σύμβασης ήσσονος αξίας και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης 

του1ουυποέργου «Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού 

κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών- 

Αστερουσίων» 

 

Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα μέλη θα 

ενημερωθούν άμεσα πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο   Πρόεδρος 

 

Σωφρονάς Νικόλαος   


