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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 2-01-2012 

 

     35
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         29-12-2011 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας µε τίτλο 

«αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός 

κοινοχρήστων χώρων του ∆ηµοτικών – Τοπικών 

Κοινοτήτων του ∆ήµου Χερσονήσου. 

     

795 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

Αρχική προσφορά 1% 

Κατέθ. βελτιωµένη 

προσφορά 3%  

Ο κ. Μουντράκης: 

Θεωρώ την προσφορά 

των 3% µικρή. 

Επιµένω στην 

έκπτωση 5%. 

2. Περί εξέτασης ένστασης και έγκριση ή µη του 

πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση των 

εργασιών «συντήρηση χλοοταπήτων ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

     

796 

Απορρίπτεται η 

σύµβαση. 

Εγκρίνεται το 

πρακτικό. 

Ανάδοχος ο 

Ασσωνίτης.   

3. Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση 

χώρων και επισκευή κτιρίου ∆ηµαρχείου. 

797 Εγκρίνεται οµόφωνα.  

 

4. Περί ανάθεσης εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή για τον 

έλεγχο χρήσης οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου 

Χερσονήσου έτους 2011.       

798 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

Αναθέτουµε στη 

B.D.O.  

Ο κ. Πλευράκης: ∆ΕΝ 

ψηφίζω διότι απέχει 

πολύ από τις άλλες 

προσφορές. Θεωρώ 

ότι πρέπει να 

συνεχίσουµε µε την 

GRANT THORNTON   

  

5. Λήψη απόφασης για την έκδοση πράξης ανάληψης 

υποχρέωσης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης 

799 Εγκρίνεται οµόφωνα. 
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3.668,24 € για την πληρωµή των δικαιωµάτων και 

εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων 

προσώπων από τις 500 πράξεις διοικητικής εκτέλεσης  
6. Λήψη απόφασης για την έκδοση πράξης ανάληψης 

υποχρέωσης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης 

6.045,63 € για την πληρωµή των δικαιωµάτων και 

εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων 

προσώπων από τις 290 πράξεις διοικητικής εκτέλεσης 

της ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου Χερσονήσου. 

800 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.807,78 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7326.0003 για την πληρωµή του έργου ανάπλαση 

κοινοχρήστου χώρου στην Κάτω Βρύση στο Μοχό. 
 

801 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 138.711,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 00.6736.0005 για την πληρωµή της 

προγραµµατικής σύµβασης µε την επιτροπή ερευνών 

του Α.Π.Θ. για υδρολογική διερεύνηση χειµάρων 

Μαλίων – Σταλίδας και σχεδ. Αντιµετώπισης των 

παρ/κών προβληµάτων. 

802 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

9. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση του ενδίκου 

βοηθήµατος της Ανακοπής 632 ΚΠολ∆ (και αιτήσεως 

Αναστολής) κατά της µε αριθ. πρωτ. 162/2011 και µε 

αριθ. 162/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, και του επισπεύδοντος 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ (Απαίτηση από το έργο 

διανοίξεως αγροτικών δρόµων Σκοτεινού και 

Βοριτσίου 2010 στον πρώην ∆ήµο Γουβών συνολικού 

ποσού 13.984,2€.  

803 Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 

10. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση του ενδίκου 

βοηθήµατος της Ανακοπής 633 ΚΠολ∆ κατά δεύτερης 

επίδοσης της µε αριθ. πρωτ. 126/2011 και µε αριθ. 

∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου, και του επισπεύδοντος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΣΚΟΥΛΑ (Απαίτηση από τη µίσθωση χηµικών 

τουαλετών µε υποχρέωση καθαρισµού στον πρώην 

∆ήµο Γουβών). 

804 Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 

11. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση του ενδίκου 

βοηθήµατος της Ανακοπής 633 ΚΠολ∆ (κατά της 

δεύτερης επίδοσης) και Ανακοπής 933 ΚΠολ∆ και 

(Αιτήσεως Αναστολής) κατά της µε αριθ. 

2059/6522/2127/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του 

∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

και της επισπεύδουσας Κ/Ξ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ – 

805 Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 
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ΤΖΙΡΑΚΗΣ (Απαίτηση από το έργο ‘Αντικατάσταση 

στέγης κλπ στις Ποταµιές’.  
12. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση του ενδίκου 

βοηθήµατος της Ανακοπής 633 ΚΠολ∆ (κατά της 

δεύτερης επίδοσης) και Ανακοπής 933 ΚΠολ∆ (και 

Αιτήσεως Αναστολής) κατά της µε αριθ. 

2058/6521/2126/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του 

∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

και της επισπεύδουσας Κ/Ξ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ – 

ΤΖΙΡΑΚΗΣ (Απαίτηση από το έργο ‘Αντικατάσταση 

στέγης κλπ στις Ποταµιές’.  

806 Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 

13. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση του ενδίκου 

βοηθήµατος της Ανακοπής 633 ΚΠολ∆ κατά δεύτερης 

επίδοσης της µε αριθ. 2177/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής 

του ∆ικαστή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και του 

επισπεύδοντος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΠΟΤΖΑΚΗ 

(Απαίτηση από τα 17 έργα επισκευής & συντήρησης 

ύδρευσης, όµβριων, άρδευσης δρόµων κλπ του τέως 

∆ήµου Γουβών για το έτος 2010 µε υποχρέωση 

καθαρισµού στον πρώην ∆ήµο Γουβών). 

807 Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 

14. Λήψη απόφασης περί ψήφιση πίστωσης για την 

πληρωµή της µε αριθ. 1908/5984/1983/2011 

τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία 

εκδόθηκε επί αιτήσεως της εταιρίας περιορισµένης 

Ευθύνης µε την επωνυµία ‘Μ & Μ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ’ κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην 

∆ήµου Επισκοπής. 

808 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση πίστωσης. 

15. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων 

βοηθηµάτων [ανακοπής (633 ΚΠολ∆), ανακοπής (933 

ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 

ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθ. 2036/6397/2094/2011 

διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί 

αιτήσεως του ΚΩΝ/ΝΟΥ Γ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ, 

χωµατουργού κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως 

καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών. 

809 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

α) Να µην ασκηθούν 

ένδικα µέσα. 

β) Ψηφίζει την 

πίστωση.  

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της άσκησης της από 

22/12/2011 αίτησης ανάκλησης του ∆ήµου 

Χερσονήσου κατά της µε αριθ. 103/11-08-2011 

Πράξης του I Τµήµατος (∆΄ ∆ιακοπών) του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

810 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ως η εισήγηση. 
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17. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων 

µετακίνησης του Νοµικού     Συµβούλου Παχιαδάκη 

Ιωάννη στην Αθήνα από 05/12/2011.  

811 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

 

          

                                                                                

                                                                                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


