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  11
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         22-5-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Άσκηση ή µη ένδικων µέσων (προσφυγής) κατά της 

απόφασης 3084/2012 του Γ. Γ. Αποκ. ∆ιοίκησης Κρήτης µε 

την οποία ακυρώνεται ηα 797/2011 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής 

270 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να 

ασκηθεί προσφυγή 

2 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών τεχνική 

βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου 

271 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3. Άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων (ανακοπής 933ΚΠολ) & 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 ΚΠολ) κατά της από 

30/3/2012 επιταγής προς πληρωµή όπως αυτή διορθώθηκε µε 

την από 18-5-2012 δήλωση παρά πόδας της µε αρίθµ. 

1440/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που 

εκδόθηκε επί αγωγής της οµόρρυθµης εταιρείας µε την 

επωνυµία «Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε.» και περί 

ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή της επιδικασθείσης 

απαίτησης  

272 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να µην 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα και ψηφίζει τη 

σχετική πίστωση 

4 Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης ακινήτου της εταιρείας 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΑ Α.Ε. στο  ∆ήµο Χερσονήσου 

273 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

αποδεχόµαστε την 

παραχώρηση της 

χρήσης του 

ακινήτου χωρίς 

ανταλλάγµατα 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση προσφυγής 

και αιτήσεως αναστολής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 

Ηρακλείου για την προσβολή της απόφασης µε αρίθµ. Πρωτ. 

833/30-3-2012 κατά του Προϊσταµένου της Κτηµατικής 

Υπηρεσίας Ηρακλείου που αφορά στην βεβαίωση υπέρ του 

Ελ. ∆ηµοσίου ποσού 465.066,86 € εναντίον του ∆ήµου 

Χερσονήσου ως έσοδα του τέως ∆ήµου χερσονήσου από την 

παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού στον τέως ∆ήµο 

274 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 
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Χερσονήσου το έτος 2008, καθώς και ανακοπής (άρθ. 73 

ΚΕ∆Ε) και αιτήσεως αναστολής στα Πολιτικά ∆ικαστήρια 

εφόσον απαιτηθεί, κατά των χρηµατικών καταλόγων και της 

ταµειακής βεβαίωσης στην ∆.Ο.Υ. Χερσονήσου. 

2.  Σύνταξη όρων για την διεξαγωγή δηµοπρασίας για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την 

αναψυχή του κοινού για το έτος 2012. 

275 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3.  Σύνταξη όρων για την διεξαγωγή δηµοπρασίας για την 

εκµίσθωση δηµοτικών αγροτεµαχίων του ∆ήµου 

Χερσονήσου 

276  αναβολή 

4.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.486,26 € σε βάρος του ΚΑ 

25.6211.0001 για την συµµετοχή στην κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύµατος (∆ΕΗ) του ∆ήµου Χερσονήσου για την 

λειτουργία του Βιολογικού βάσης Γουρνών από 8-1-2010 έως 

8-5-2012 

277 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

5.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.849,18 € σε βάρος του ΚΑ 

20.7325.0013 για την εκτέλεση του έργου «παραλλαγή 

µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στη θέση Καστρί του Λ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου» και ορισµός 

υπολόγου. 

278 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Υπόλογος 

∆ηµήτριος 

Κουρµουλάκης 

6.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.400,45 € σε βάρος του ΚΑ 

20.7325.0013 για την εκτέλεση του έργου «επέκταση – 

συµπλήρωση ∆ηµοτικού φωτισµού εντός οικισµού 

Χερσονήσου του ∆. ∆. Χερσονήσου» και ορισµός υπολόγου. 

279 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Υπόλογος 

Νικόλαος 

Βασιλάκης 

7.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.841,15 € σε βάρος του ΚΑ 

20.7325.0013 για την εκτέλεση του έργου «παραλλαγή 

δικτύου ∆ΕΗ εξαιτίας της διάνοιξης δρόµου στον πρώην 

∆ήµο Γουβών 

280 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

8.  Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας 

«συντήρηση φωτιστικών σωµάτων» του ∆ήµου Χερσονήσου. 

281 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

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

30.6662.0003 για την εκτέλεση της προµήθειας χρωµάτων 

διαγράµµισης 

282 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

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

10.6691 για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών 

σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων  

283 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

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

10.6611.0001 για την εκτέλεση της προµήθειας βιβλίων. 

  

284 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

                      Ο Πρόεδρος  

                   Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


