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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 09-02-2012 
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ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         06-02-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7425.0005 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για την 

κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

χωροταξικής και πολεοδοµικής οργάνωσης του ∆ήµου 

Χερσονήσου από την εταιρία Β. ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. SPACE SYNTAX.       

12 Εγκρίνεται οµόφωνα η  

ψήφιση πίστωσης.  

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6321 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων υπηρεσίας 

∆ιοίκησης. 

13 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση πίστωσης. 

 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6322 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

τελών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων υπηρεσίας 

Καθαριότητας. 

14 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση πίστωσης. 

 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6323 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

λοιπών τελών κυκλοφορίας υπηρεσίας Καθαριότητας. 

15 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

  

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € σε βάρος του ΚΑ 

25.6321 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων υπηρεσίας 

ύδρευσης - άρδευσης. 

16 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6323 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

λοιπών τελών κυκλοφορίας υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. 

17 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης.  

 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

50.6321 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων υπηρεσίας 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

18 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 570,00 € σε βάρος του ΚΑ 

70.6323 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

λοιπών τελών κυκλοφορίας.  

19 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 
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9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6323.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή δαπανών ελέγχου ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 

20 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6323.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή µεταβίβασης αδειών οχηµάτων των τέως ∆ήµων 

στο ∆ήµο Χερσονήσου. 

21 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6154 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

λοιπών εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης. 

22 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6311 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

φόρων τόκων 10% Ν. 3842/2010. 

23 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

25.6213.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή νερού στη ∆ΕΥΑΗ. 

24 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Λάθος το ποσό και ο 

ΚΑ . Αναβολή 

 

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

25.6213.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή χηµικών αναλύσεων.  

25 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.299,81 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6516.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

102639 Παγκρήτιας. 

26 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6511.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 102650 

Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο). 

27 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.561,31 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6511.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 102639 

Παγκρήτιας. 

28 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.193,36 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6516.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

102650 Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο). 

29 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 903,51 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 86519 

Παγκρήτιας. 

30 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.741,70 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 100093 

Παγκρήτιας. 

31 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

 

 

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.836,73 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0003 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

32 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 
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πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Χερσονήσου 84721 

Παγκρήτιας. 

22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 256,79 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0004 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

11905/00/01 ΤΠ∆. 

33 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.162,57 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0005 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

11905/00/02 ΤΠ∆. 

34 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.311,80 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6521.0006 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Γουβών 11447/00/06  

ΤΠ∆. 

35 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.777,81 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 86519 

Παγκρήτιας. 

36 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.267,42 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

100093 Παγκρήτιας. 

37 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 107.242,55 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0004 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Χερσονήσου 

84721Παγκρήτιας. 

38 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.352,28 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0005 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

11905/00/01 ΤΠ∆. 

39 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.831,96 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0006 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή χρεωλύσια δανείου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

11905/00/02 ΤΠ∆. 

40 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.566,27 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6526.0007 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή τόκων δανείου τέως ∆ήµου Γουβών 11447/00/06 

ΤΠ∆. 

41 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 

31. Ψήφιση πίστωση ποσού 549.946,88 € για την πληρωµή 

εργολάβου αποκοµιδής απορριµµάτων. 

42 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Αναβολή. 

32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.525.527,85 € για την πληρωµή 

ΦΟ∆ΣΑ. 

43 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Αναβολή. 

33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.518,90 € για την πληρωµή 

προγραµµατικής σύµβασης µε ΚΓ΄ Εφορία Προϊστορικών 

& Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη του 

ρωµαϊκού θεάτρου Λ. Χερσονήσου. 

44 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

ψήφιση της πίστωσης. 
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34. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας ελαστικών µηχανηµάτων 

έργων/µηχανηµάτων. 

45 Εγκρίνεται οµόφωνα η 

έγκριση του 

πρακτικού 

δηµοπρασίας 

35. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας ιστών (οδικού φωτισµού) για το 

νέο χώρο στάθµευσης στις Γωνιές. 

46 Εγκρίνεται οµόφωνα 

το πρακτικό 

δηµοπρασίας.. 

∆ιαπιστώνει το άγονο 

του επαναληπτικού 

διαγωνισµού. 

Παραποµπή στο ∆.Σ. 

για απευθείας ανάθεση  

36. Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2012 στις ∆ηµοτικές 

και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Χερσονήσου. 

47 Εγκρίνεται οµόφωνα 

37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 323,77 € σε βάρος του ΚΑ 

006421 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 για 

την πληρωµή εξόδων µετακίνησης ∆ηµάρχου στην Αθήνα 

στις 9 & 10/1/2012. 

48 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

38. Περί ορισµού δικηγόρου για την υπεράσπιση του ∆ανελάκη 

Γεωργίου πρώην ∆ηµάρχου Χερσονήσου ενώπιον του 

Εφετείου Κρήτης (Χανιά) την 7-3-2012 ηµέρα Τετάρτη ή 

οποτεδήποτε οριστεί εξ αναβολής. 

49 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Ορίζεται ο Νοµικός 

Σύµβουλος κ.  

Ασπετάκης.  

39. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων 

της ανακοπής και αίτησης αναστολή κατά της υπαρίθµ. 

2051/2011 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του ΜΠρΗρ 

και της επισπεύδουσας «Μακράκης Σπυρίδων και Σια ΕΕ».  

50 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα 

40. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

[ανακοπής (632 παρ. 1 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης (632 παρ. 2 ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 

2547/8106/2630/2011 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε 

επί αιτήσεως του Μαρή Μύρωνος του Σπυρίδωνος κατά 

του ∆ήµου Χερσονήσου ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου 

Γουβών. 

51 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να µην ασκηθούν 

ένδικα µέσα.  

41. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε 

αριθµό 900/3593/ΕΓ/2011 οριστικής απόφασης του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ειδικής 

διαδικασίας), µε την οποία έγινε  δεκτή η µε αριθµ. κατ. 

Γ.Α 3593//ΕΓ/2010 αγωγή των εναγόντων Γεωργίου 

Πετράκη και Νίκης Καλλέργη  κατά του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων.  

52 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Να µην ασκηθεί 

έφεση. 

42. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

[ανακοπής (933 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης 

(938 ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 2052/6340/2075/2011 

διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως 

53 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 
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του Μηνά Καπετανάκη του ∆ηµητρίου  κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων. 

43. Λήψη απόφασης περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του 

∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 

51 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄/16-06-2011), για την 

υπεράσπιση του Αδάµ Χατζάκη κλπ. µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Μαλίων, κατηγορούµενων 

για παράβαση καθήκοντος κλπ. υπό την ως άνω ιδιότητά 

τους και του Ορφανού Νικολάου, δηµοτικού αστυνοµικού 

του πρώην ∆ήµου Μαλίων, υπό την ως άνω ιδιότητά του,  

ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου, 

κατά τη συνεδρίαση της 06-02-2012.  

54 Εγκρίνετα οµόφωνα.  

Ορίζεται ο Νοµικός 

Σύµβουλος κ. 

Παχιαδάκης 

44. Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου 

Ιωάννη Παχιαδάκη για παράστασή του ενώπιον του Στ΄ 

τµήµατος ΣτΕ στη συνεδρίαση της 6-2-2012 για τη 

συζήτηση και προς υποστήριξη της µε αρίθµ. Κατ. 505/8-4-

2010 παρέµβασης του πρώην ∆ήµου Γουβών υπέρ της 

διατήρησης της ισχύος της µε αρίθµ. Α19616/5443/24-7-

1961 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών & Προεδρίας της 

Κυβέρνησης  (ΦΕΚ 91/∆/8-8-61) και προς αντίκρουση της 

µε αρίθµ. Κατ 4855/2008 αίτησης ακύρωσης της 

Γαρεφαλιάς χας Αντ. ∆ετοράκη κλπ. 

55 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

α)Χορηγεί ειδική 

πληρεξουσιότητα στο 

Νοµ. Σύµβ.  

β)Εξουσιοδοτεί τον κ. 

∆ήµαρχο να µεταβεί 

σε συµβολαιογράφο 

να χορηγήσει την 

ειδική εντολή & 

πληρεξουσιότητα. 

45. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειµένων των 

αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών των συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2012  

56 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Αναθέτει στην Άννα 

Κόντου 

 

 

               Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


