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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Περί εξουσιοδότησης του κ. 

∆ηµάρχου να προβεί σε δήλωση 

παράστασης πολιτικής αγωγής του 

∆ήµου Χερσονήσου ως καθολικού 

διαδόχου (άρθ. 1 παρ. 2 Ν. 

3852/2010) του πρώην δήµου 

Γουβών, ενώπιον του κ. 

Εισαγγελέως Εφετών Κρήτης και 

ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου 

(κακουργηµάτων) Κρήτης κατά του 

∆ηµητρίου Φουκαράκη του 

Πολύβιου, κατηγορουµένου για 

υπεξαίρεση σε βάρος του ∆ήµου 

Γουβών και περί εξουσιοδότησης 

του έµµισθου δικηγόρου Ιωάννη 

Παχιαδάκη για την εκπροσώπηση 

του ∆ήµου ως πολιτικών ενάγοντος. 
 

  154 Εγκρίνεται οµόφωνα : 

εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να 

προβεί σε δήλωση παράστασης 

και τον Νοµικό Σύµβουλο για την 

εκπροσώπηση του ∆ήµου ως 

πολιτικώς ενάγοντος 

2 Περί εξουσιοδότησης (παροχής 

ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας) στον έµµισθο 

δικηγόρο του ∆ήµου Ι. Παχιαδάκη 

για παράσταση του ενώπιον του ∆΄ 

τµήµατος του ΣτΕ, στη συνεδρίαση 

της 14-6-2011 για τη συζήτηση και 

προς αντίκρουση της από 21-5-2010 

και µε αριθµό κατ. 4785/2010 

αίτηση ακύρωσης των 

συµπραττόντων γραφείων µελετών 

«Έωιλον Ανώνυµη Εταιρεία 

Μελετών& Συµβούλων, Έψιλον ΑΕ 

– Ευθ. Γιαννακάκη & ΣΙΑ ΕΕ, 

ΦΑΣΜΑ – Μάρκος Λύρας- 

Ευαγγελία Καραπετάκου – 

Γεώργιος Γκλάβας – Σπυρίδων 

155 Εγκρίνεται οµόφωνα ο Νοµικός 

Σύµβουλος κ. Παχιαδάκης να 

παραστεί ενώπιον του ∆΄ 

τµήµατος του ΣτΕ για συζήτηση 

και απόκρουση της αρίθµ. 

4785/2010 αίτησης ακύρωσης 



Λαϊνάς» κατά της µε αριθµό 

297/2009 απόφασης του ∆Σ Γουβών 

κλπ. 

3 Περί ασκήσεως ή µη από το ∆ήµο 

Χερσονήσου ως καθολικό διάδοχο 

του ∆ήµου Γουβών, ενώπιον του 

ΣΤ΄ Τµήµατος του ΣτΕ, παρέµβαση 

υπέρ διατήρησης της ισχύος της µε 

αρίθµ. 5539/1720/5-4-1971 ΚΥΑ 

των Υπουργών Οικονοµικών και 

Συντονισµού (ΦΕΚ 83/1971) µε την 

οποία απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά 

για χάριν δηµοσίας ωφέλειας, υπέρ 

του ΕΟΤ έκταση συνολικού 

εµβαδού 199.420 τµ στη θέση 

«Καρτερός» δεδοµένης της άσκηση 

της µε αρίθµ. κατ. 5978/2007 

αίτησης ακύρωσης της Μανιαδή 

Ελένης κλπ (συν 4) ενώπιον του ΣτΕ 

η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί 

να γίνει κατόπιν αναβολών στης 

συνεδρίαση της 21-11-2011.   

156 Εγκρίνεται οµόφωνα η άσκηση 

παρέµβασης ενώπιον του ΣΤ΄ 

τµήµατος του ΣτΕ 

4 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή 

µη άσκηση ένδικων βοηθηµάτων 

(ανακοπής και δεύτερης επίδοσης 

αρθρ. 633 παρ. 2 ΚΠολ∆ Ανακοπής 

κατά της επιταγής αρθρ. 933 

ΚΠολ∆ και αιτήσεως αναστολής 

εκτέλεσης άρθρ. 938 ΚΠολ∆ ) της 

µε αριθµό 3845/2010 ∆ιαταγής 

πληρωµής του ∆ικαστή του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και της 

επισπεύδουσας Νάθενας 

Αυτοκίνητα ΑΕΒΕ κατά του 

∆ήµου Μαλίων. 

157 Εγκρίνεται οµόφωνα να µην 

ασκηθούν ένδικα βοηθήµατα 

5 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή 

µη ενδίκων βοηθηµάτων (ανακοπής 

κατά της κατάσχεσης άρθρο 933 

ΚΠολ∆ και αιτήσεως αναστολής 

εκτέλεσης άρθρο 938) της µε αρίθµ. 

467/2011 διαταγής πληρωµή του 

∆ικαστή του ΜΠρΗρ και της 

επισπεύδουσας Κ/ξίας Α. 

Παπαδογιαννάκη – Α 

Παπαδογιαννάκης και ψήφιση 

πίστωσης για την πληρωµή της 

158 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία να 

µην ασκηθούν ένδικα βοηθήµατα. 



απαίτησης. 
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