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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 13-03-2012 

 

  5
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         12-3-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟ

Φ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

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

00.6495.0001 µε τίτλο Κοινόχρηστα διαµερισµάτων για 

την πληρωµή κοινοχρήστων κληροδοσίας Σεµερτζάκη 

142 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2. Άσκηση ή µη προσφυγών και αιτήσεως αναστολής κατά 

των µε αριθµό 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 

197, 198, 199, 200 201/2011 αποφάσεων επιβολής 

προστίµων του Κ.Λ.Η. 

143 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να ασκηθούν 

προσφυγές, να µην 

ασκηθούν αιτήσεις 

αναστολής 

εκτέλεσης 

3. Περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον 

έµµισθο δικηγόρο κ. Παχιαδάκη για παράσταση ενώπιον 

του Στ΄ τµήµατος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 19-3-2012 

για τη συζήτηση και προς υποστήριξη της µε αριθµό 

1025/20-11-08 παρέµβασης του πρώην ∆ήµου Γουβών 

υπέρ της διατήρησης της ισχύος της µε αρίθµ. 

5539/1720/5-4-1971 ΚΥΑ των Υπουργών Συντονισµού & 

Οικονοµικών και προς αντίκρουση της µε αρ. κατ. 

173/2007 αίτηση ακύρωσης του Γεωργ. Βιριράκη 

144 Εγκρίνεται οµόφωνα 

: παρέχεται ειδική 

πληρεξουσιότητα 

στον Νοµικό 

Σύµβουλο του 

∆ήµου κ. Παχιαδάκη  

4. Περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 

9/9364/ΤΜ/1536/2012 οριστικής απόφασης του ΜΠρΗρ 

µε την οποία έγινε δεκτή η αρίθµ. κατ. Γ.Α. 

9364/ΤΜ/1536/2010 αγωγή του Εµµ. Λυριτζάκη κατά του 

∆ήµου Χερσονήσου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆. 

Γουβών και περί ψήφισης για την πληρωµή ποσού 

12.000,00 € για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή 

145 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να 

ασκηθεί έφεση. 

Ψηφίζει την 

πίστωση. 

 

5 Άσκηση ή µη ένδικων µέσων (έφεσης) κατά της 

απόφασης 40/2012 του ΜΠρΗρ κα κατά του Ευαγγέλου 

Σταµατάκη  

146 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να ασκηθεί έφεση. 

6 Άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων (προσφυγής) κατά της 

απόφασης  890/2012 του Γ.Γ. Αποκ. ∆ιοίκησης Κρήτης µε 

147 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να ασκηθεί 
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την οποία ακυρώνεται η απόφαση 758/2011 της 

Οικονοµικής Επιτροπής  

προσφυγή. 

Εξουσιοδοτεί τον 

Νοµικός Σύµβουλο 

κ. Ασπετάκης για 

την άσκηση της 

προσφυγής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

οικοδοµικών υλικών. 

148 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια συστηµάτων 

καταγραφής παρουσίας προσωπικού. 

149 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών 

ενοποίησης τηλεφωνικού κέντρου 

150 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου 

«∆ιαµόρφωση κεντρικής οδού οικισµού Ανάληψης 

151 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας 

πετρελαίου θέρµανσης του ∆ήµου 

152 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

6. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών 

«εκτυπώσεις». 

153 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

7. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή των εργασιών 

ασφάλισης οχηµάτων της υπηρεσίας καθαριότητας 

154 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

8. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας ειδών 

ένδυσης & υπόδησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

155 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «τοποθέτηση 

προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σε διάφορες θέσεις της ∆. 

Κ. Ανώπολης του ∆ήµου µας. 

156 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

10  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου τοποθέτηση 

προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σε διάφορες θέσεις της ∆. 

Κ. Γουβών του ∆ήµου µας.  

157 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

11 Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση του έργου 

«Βιολογικός Βραχόκηπου» του ∆ήµου Χερσονήσου και 

ορισµός υπολόγου. 

158 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

12 Ψήφιση πίστωσης  ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8111.0033 για την εξόφληση οφειλής για αµοιβή 

Ληξιάρχου τέως ∆ήµου Επισκοπής 

159 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

13 Ψήφιση πίστωσης  ποσού 14.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8112.0015 για την εξόφληση οφειλής εξόδων κίνησης 

160 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 
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Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων τέως ∆ήµου Γουβών.  πίστωσης 

14 Ψήφιση πίστωσης ποσού 116.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8112.0016 για την εξόφληση οφειλής αποζηµίωσης 

µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Οικονοµικής Επιτροπής 

2011 

161 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

15 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8112.0017 για την εξόφληση οφειλής εξόδων κίνησης 

Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων έτους 2011. 

162 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

16 Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου Χερσονήσου 

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 

(ΦΕΚ 138/Α/16-2-2011) για την υπεράσπιση του 

Μεραµβελιωτάκη Γεωργίου του Εµµανουήλ, πρώην 

Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Γουβών, κατηγορουµένου 

ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου 

για παράβαση καθήκοντος, υπό την ως άνω ιδιότητά του.  

163 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ορίζει τον Νοµικός 

σύµβουλο κ. 

Παχιαδάκη για την 

υπεράσπιση του κ. 

Μεραµβελιωτάκη 

17  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή των αρίθµ. 2058 & 

2059/2011 διαταγών πληρωµής του ∆ικαστή του Μ.Πρ.Ηρ 

και της επισπεύδουσας Κ/ξιας Γαλενιανός -  Τζιράκης 

164 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

 

 

               Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

                

 

 

                                                                                     Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


