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1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (12-01-2021) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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». 

1 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

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». 

2 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η μη 

άσκηση ένδικων 

μέσων 

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». 

3 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η μη 

άσκηση ένδικων 

μέσων 

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 

4 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η μη 

άσκηση ένδικων 

μέσων 

5 Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του 

έργου ¨αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών 

κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Επισκοπής¨. 

5 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του 

έργου ¨εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου¨. 

6 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 

& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 

7 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Περί διαγραφής ή μη οφειλής, στον βεβαιωτικό 

κατάλογο « COVID-19» για το οικονομικό έτος 2020 

8 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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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. 

9 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου 

Προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου 

Χερσονήσου. 

10 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ 

στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση 

του COVID -19. 

11 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

 

                     Ο Πρόεδρος  

                          της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                   Ιωάννης Σέγκος  

                                                                               Δήμαρχος Χερσονήσου 

 


