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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  28-6-2012 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 18355 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 - 404645. 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 13
η
  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

                    ∆ήµου Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Γούρνες, την 2α του µηνός Ιουλίου 2012, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την προµήθεια 

µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων. 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για 

την προµήθεια εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης Σχολείων ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

3. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για 

την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή 

του κοινού για το έτος 2012. 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.7325.0001 

για την πληρωµή του έργου ηλεκτροφωτισµός πλαγιάς – βράχου στη 

θέση Χάρακα. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Φανουράκη Ζαχαρία 

3. Βασιλάκη Μιχαήλ 

4. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Χειρακάκη Γεώργιο 

2. Σέγκο Ιωάννη 

3. ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

5. Λουράκη – Ψοφογιαννάκη Μαρία 
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5. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και 

επισκευής µεταφορικών µέσων υπηρεσίας καθαριότητας. 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την πληρωµή αντιγράφων 

µερίδων του ∆ήµου Χερσονήσου των τέως ∆ήµων και Κοινοτήτων 

του. 

7. Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά της υπ’ αρίθµ. 941/2012 διαταγής 

πληρωµής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (απαίτηση της Μαραζάκη 

Κορνηλάκη ΟΕ από έργα στον τέως Γουβών συνολικού ποσού 

20.922,30 €).   

8. Άσκηση ή µη ένδικων µέσων (ανακοπής 933 και αίτησης 

αναστολής) κατά της από 20-6-2012 επιταγής της Κ/ξιας 

ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ – ΤΖΙΡΑΚΗΣ στις αποφάσεις 1010,1011, 1012, 

1013 και 1014/2012 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου – Ψήφιση 

πίστωσης ποσού 1.711,10 €. 

9. Άσκηση αιτήσεως ανάκληση προσωρινής διαταγής στο ∆ιοικητικό 

Εφετείο Χανίων εναντίον των Ζαχαράκη Μιχαήλ, Λουλάκη Αµαλία 

και Ρωµανού Σταυρωτή. 

10. Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά της αρίθµ. 85/2012 ∆ιαταγής 

Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου και της απαίτησης του Ι. 

Τιγκίρη (από εισιτήρια µετακίνησης αιρετών πρώην ∆ηµάρχου 

Χερσονήσου και µελών ∆Σ νυν ∆ήµου Χερσονήσου) και ψήφιση 

πίστωσης ποσού 1.463,57 € για εξόφληση της. 

11. Περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό 39/2012 

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

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της 

ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΒΑΚΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου.  

12. Άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής (633 παρ. 1 

ΚΠολ∆), ανακοπής (933 ΚΠολ∆)] και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης (938 ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 506/1701/507/2012 

διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως του ανώνυµης εταιρίας 

µε την επωνυµία «Γ. Σταυρακαντωνάκης Α.Ε.Β.Ε»  κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών.  

13. Άσκηση  ή µη ενδίκων βοηθηµάτων (ανακοπής και αίτησης 

αναστολής εκτέλεσης) κατά της από 13-06-2012 αναγκαστικής 

κατάσχεσης (κατασχετηρίου εγγράφου) του Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά 

του ∆ήµου Χερσονήσου, εις χείρας τρίτου (της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.) ποσού (5.975,35) 

ευρώ δυνάµει της από 04-01-2012 επιταγής προς πληρωµή και προς 

εκτέλεση του µε αριθµό 145/2011 α΄ εκτελεστού απογράφου της 

αριθµό 130/2011 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου. 



 3 

14. Άσκηση ή µη, ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, αίτησης 

για την αναστολή εκτέλεσης (κατ΄ άρθρο 52 Π∆ 18/1989) της µε 

αριθµ πρωτ. 3809/01-11-2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης για «ανανέωση της έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος θραύσης αδρανών υλικών της 

εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.», στη θέση «∆υο Γκρεµοί» 

Ανώπολης του ∆ήµου Χερσονήσου.   

15. Περί άσκησης, ενώπιον του ΣτΕ, αίτησης ακύρωσης και αίτησης 

αναστολής εκτέλεσης (κατ΄ άρθρο 52 Π∆ 18/1989) της µε αριθµ 

πρωτ. 1465/03-05-2012 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης για: α). άρση της αναστολής 

της αριθµ. πρωτ. 3809/01-11-2011 απόφασής του και β). 

τροποποίηση-επικαιροποίηση της µε αριθµ πρωτ. 3809/01-11-2011 

απόφασής του για «ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

για τη λειτουργία των µηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

συγκροτήµατος θραύσης αδρανών υλικών της εταιρείας 

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.», στη θέση «∆υο Γκρεµοί» 

Ανώπολης του ∆ήµου Χερσονήσου.  

16. Σύνταξη όρων για την προµήθεια µεταχειρισµένου σπαστού 

φορτωτή για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας . 

17. Ψήφιση πίστωση για την τοποθέτηση φωτιστικού στη θέση Κοψά 

(Κεφαλογιάννη µετόχι) και ορισµός υπολόγου. 

18. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της  προµήθεια γραφικής ύλης. 

19. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας .  
         Ο Πρόεδρος  

        Οικονοµικής Επιτροπής               

        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 


