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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  10-02-2021 

 

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10-02-2021) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί παραίτησης ή μη από ασκηθείσα αναίρεση κατά 

της 1389/2019 απόφασης του Δ 5μελούς Εφετείου 

Θεσσαλονίκης επί αγωγής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου σχετικά με τη μελέτη << Διερεύνηση 

των υδατικών και αποχετευτικών προβλημάτων του 

Δήμου Χερσονήσου και σχεδιασμός ανάπτυξης ενός 

ολόκληρου σχεδίου αντιμετώπισης τους>> 

36 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Τροποποίηση των όρων δημοπράτησης για το έργο 

«συντήρηση και αναβάθμιση οδών και κοινόχρηστων 

χώρων» προκειμένου να εναρμονισθούν με τις διατάξεις 

του Ν.4764/2020 

37 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Περί ορισμού ετήσιας επιτροπής για τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την 

ανάδειξη Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών 

38 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου υλικών 

για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη ΔΕ 

Γουβών». 

39 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το 

έργο <<Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη ΔΕ 

Γουβών>> 

40 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών 

και σύνταξης σχετικών πρωτοκόλλων για το έργο 

<<Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη ΔΕ Γουβών>> 

41 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ’ αρ. 

245/10-12-2020 & 248/10-12-2020 αποφάσεων 

επιβολής προστίμου του Λιμεναρχείου σε βάρος του 

Δήμου για την μη πρόσληψη ναυαγοσωστών έμπροσθεν 

του Ξενοδοχείου <<ΜΑΡΙΝΑ>> στις Γούβες 

42 Εγκρίνεται κατά  

πλειοψηφία 
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7  Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ’ αρ. 

246/10-12-2020 & 243/10-12-2020 αποφάσεων 

επιβολής προστίμου του Λιμεναρχείου σε βάρος του 

Δήμου για την μη πρόσληψη ναυαγοσωστών έμπροσθεν 

του Ξενοδοχείου <<ΜΙΝΩΑ>>  

43 Εγκρίνεται κατά  

πλειοψηφία 

8 Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ’ αρ. 

244/10-12-2020 & 247/10-12-2020 αποφάσεων 

επιβολής προστίμου του Λιμεναρχείου σε βάρος του 

Δήμου για την μη πρόσληψη ναυαγοσωστών έμπροσθεν 

του Ξενοδοχείου <<THEMIS BEACH>> 

44 Εγκρίνεται κατά  

πλειοψηφία 

9 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής ( 

632 παρ.1 ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης (632 παρ.2 ΚΠολΔ) κατά αριθμό 

2/2/2021 διαταγής πληρωμής του ΜΠΗ, η οποία 

εκδόθηκε επί αιτήσεως του ΜΥΡΩΝΑ 

ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κατά 

του Δήμου Χερσονήσου. 

45 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Ανάκληση της αριθμ. 20/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής 

46 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                     

          Ο Πρόεδρος  

                          της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                   Ιωάννης Σέγκος  

                                                                               Δήμαρχος Χερσονήσου 

 


