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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 4-4-2012 

 

  7
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         3-4-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 105.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6122.0001 για την πληρωµή εξόδων κίνησης Προέδρων 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων 

194 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Λήψη απόφασης για την έκδοση πράξης ανάληψης 

υποχρέωσης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης 1.965,00 € για 

την πληρωµή των δικαιωµάτων και εξόδων της διοικητικής 

εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από τις 80 πράξεις 

διοικητικής εκτέλεσης έτους 2010 της ταµειακής υπηρεσίας 

του ∆ήµου Χερσονήσου 

195 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

2.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.535,46 € σε βάρος του ΚΑ 

45.7326.0004 για την πληρωµή του έργου ΄΄ δηµιουργία 

Κοινοταφίου στο Μοχό 

196 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 106.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7321.0001 για την πληρωµή του έργου ΄΄ αντικατάσταση 

στέγης σε νοµίµων υφιστάµενο κτίσµα προ του 1955, 

κατεδάφιση τµήµατος αυτού, εσωτερικές διαρρυθµίσεις και 

αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

προσθήκη κατ’ επέκταση 

194 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 91.700,00  € σε βάρος του ΚΑ 

15.7326.0004 για την πληρωµή του έργου ΄΄ ανακατασκευή 

γηπέδου Μαλίων 

198 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

5.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 53.357,02 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7326.0004 για την πληρωµή του έργου ΄΄ ανάπλαση 

κοινοχρήστων χώρων παλιάς πόλης Μαλίων 

199 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

6.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7135.0018 για την πληρωµή της προµήθειας  για την 

µελέτη πληροφοριακής σήµανσης του ∆ήµου 

200 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

7.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6672.0001 για την πληρωµή της προµήθειας 

ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων υπηρεσίας διοίκησης 

201 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
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για το έτος 2012 

8.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6661.0001 για την πληρωµή της προµήθειας υλικών 

συντήρησης και επισκευής κτιρίων για το έτος 2012 

202 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

9.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 €  σε βάρος του ΚΑ 

70.6662.0002 για την πληρωµή της προµήθειας διαφόρων 

εφοδίων για το έτος 2012 

203 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6671.0002 για την πληρωµή της προµήθειας 

ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων των υπηρεσιών του 

∆ήµου 

204 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.7133.0002 για την πληρωµή της προµήθειας κλιµατιστικών 

δηµοτικών κτιρίων για το έτος 2012 

205 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

12.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.7135.0002  για την πληρωµή της προµήθειας 

πυροσβεστήρων για το  έτος 2012 

206 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

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

10.7135.0003 για την πληρωµή της προµήθειας συστηµάτων 

πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης ∆ηµοτικών κτιρίων για το έτος 

2012 

207 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

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

30.7134.0003 για την πληρωµή της προµήθειας λογισµικού 

υπολογισµού ΚΕΝΑΚ και Η/Μ Εξοπλισµού 

208 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

15.  Ψήφιση πίστωσης για την απόδοση ποσού από Κ.Α.Π. για την 

κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του 

∆ήµου Χερσονήσου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Χερσονήσου για τους µήνες 

∆εκέµβριο 2011 και Ιανουάριο 2012 

209 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

16.  Ψήφιση πίστωσης για την απόδοση ποσού από τους Κ.Α.Π. 

για την κάλυψη δαπανών µεταφοράς µαθητών 

210 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

17.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.922,70 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6516.0003 για την πληρωµή χρεωλύσιου δανείου 84498 

τέως ∆ήµου Επισκοπής στην Παγκρήτια Τράπεζα 

211 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

18.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,08 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6511.0003 για την πληρωµή τόκων δανείου 84498 τέως 

∆ήµου Επισκοπής στην Παγκρήτια Τράπεζα 

212 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

19.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.329,50 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6662.0005 για την πληρωµή της προµήθειας 

ασφαλτοµίγµατος 

213 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

20. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας ιστών 

(οδικού φωτισµού)  για το νέο χώρο στάθµευσης στις Γωνιές 

214 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

21.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

15.6482 σε εκτέλεση ∆ιαβαθµικής Σύµβασης ∆ήµου 

Χερσονήσου και Περιφέρειας Κρήτης για τη λειτουργία και 

οργάνωση Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι 

215 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 
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22.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6492.0002 µε τίτλο «δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων 

υποθέσεων 

216 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

23.  ψήφιση πίστωσης ποσού 1.266,51 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7412.0001 για την πληρωµή του έργου επαναοριοθέτηση 

.ρέµατος και οριοθέτηση κλάδου ρέµατος 4 οικισµού Κάτω 

Γουβών 

217 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

24.  Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του 

∆ήµου Χερσονήσου για παράσταση στο Μονοµελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών (αντίκρουση αγωγής Ε. Γιαννακάκη). 

218 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Ορίζεται 

ο κ. ∆ανέλλη ς 

Θεόδωρος 

25.  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 39/2012 

(αριθµ. πρωτ. 39/2012) διαταγής πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως 

της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΒΑΚΑΝΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά 

του ∆ήµου Χερσονήσου 

219 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να µη 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

26. 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 των 

Αλέξανδρου Τσαπάκη, Γεωργίου Μεραµβελιωτάκη και 

Κων/νου Αναστασάκη, πρώην Αντιδηµάρχων των πρώην 

∆ήµων Χερσονήσου, Γουβών και Μαλίων αντίστοιχα, 

κατηγορούµενων, ενώπιον του Β΄ Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου, για παράβαση καθήκοντος, υπό 

την ως άνω ιδιότητά τους. 

220 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ορίζεται ο 

κ. Παχιαδάκης 

27.  Λήψη απόφασης περί συµπληρωµατικής ψήφισης πίστωσης 

για την πληρωµή δικαστικής δαπάνης της µε αριθµό 

900/3593/ΕΓ/2011 τελεσίδικης 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 

221 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

28.  Λήψη απόφασης περί εξέτασης αίτησης των υπαλλήλων του 

∆ήµου Χερσονήσου Στεφανάκη Λάµπρου, Μιγαδάκη Άννας 

και Καρουζάκη Χαράλαµπου για αποδοχή της µε αριθµό 

247/2009 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, που εκδόθηκε επί αγωγής τους και αφορά το 

επίδοµα του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 (176 ευρώ). 

222 Εγκρίνεται 

οµόφωνα αναβολή. 

∆εν παραστάθηκε ο 

Νοµικός Σύµβουλος 

                Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

                

 

                                                                                     Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


