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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  14-9-2012 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. :   25508 

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 18
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 18
η
  του µηνός Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη  

και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί απόδοσης λογαριασµού του υπολόγου Χαραλαµπάκη Γεωργίου για 

την πληρωµή του έργου ΄΄ τοποθέτηση µονοφασικής παροχής και ενός 

φωτιστικού σώµατος στην Τ. Κ. Ελιάς ΄΄ του ∆ήµου Χερσονήσου. 

2. Περί απόδοσης λογαριασµού της υπολόγου Υφαντή Σοφίας για την 

πληρωµή του έργου ΄΄τοποθέτηση µονοφασικής παροχής και 8 

φωτιστικών σωµάτων στην περιοχή Τοµπρούκ στη θεση Κάλυβος΄ του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

3. Περί απόδοσης λογαριασµού της υπολόγου Κουρλετάκη Μαρίας – 

Ελένης για την πληρωµή του έργου ΄΄ ηλεκτροδότηση του έργου 

Βιολογικός Βραχόκηπου ΄΄ του ∆ήµου Χερσονήσου. 

4. Περί εξετάσεως της αρίθµ. Πρωτ. 24342/4-9-2012 έντασης της εταιρείας 

µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

                            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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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ASKOMET ΑΦΟΙ 

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Α.Ε.» κατά του µε αρίθµ. Πρωτ. 24030/2012 πρακτικού 

της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού του ΈΚΠΟΤΑ και έγκριση ή µη 

του πρακτικού της δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας 

προκατασκευασµένων αιθουσών στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου. 

5. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού διαγωνισµού για την παροχή 

υπηρεσιών «µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2012 – 2013. 

6. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών «τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου». 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7425.0003 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή της παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών από την SPACE SYNTAX για την 

οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων και δηµιουργία χαρτογραφικής 

πλατφόρµας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του ∆. Χερσονήσου. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7425.0004 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή του έργου σχεδιασµός και 

διαχείριση παράκτιου χώρου. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.605,58 € σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0012 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή του έργου «διάνοιξη 

τµήµατος οδού παράλληλης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου». 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 288,42 € σε βάρος του ΚΑ 00.6421 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης κ. 

∆ηµάρχου στην Αθήνα στις 6/6/2012. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 138.711,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0005 

του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή της προγραµµατικής 

σύµβασης µε την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. για υδρολογική 

διερεύνηση χειµάρρων Μαλίων – Σταλίδας και σχεδ. Αντιµετώπισης των 

παρ/κων προβληµάτων. 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.211,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7425.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή προγραµµατικής σύµβασης 

µεταξύ του ∆ήµου Χερσονήσου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 

Ερευνών (ΑΛΚΕΘΕ) για την εκπόνηση της µελέτης «στρατηγικός 

σχεδιασµός και προστασία παράκτιας ζώνης ∆ήµου Χερσονήσου». 

13.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0017 

του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή της προγραµµατικής 

σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Χερσονήσου και του εργαστηρίου ερευνών 

και δορυφορικών λογαριασµών του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

14. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δηµοτικού 

καταστήµατος οικισµού Ανώπολης». 

15. Περί ορισµού νέας ηµεροµηνίας διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

προµήθειας ειδών ένδυσης και υπόδησης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τα 
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έτη 2012 - 2013 λόγω της αναστολής λειτουργίας των ∆ήµων στις 12 και 

13 Σεπτεµβρίου 2012. 

16. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της 

αρίθµ. 122/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου 

(απαίτηση του Γ. Αµπαρτζάκη ανάθεση εργασιών εφαρµογής 

διπλογραφικού συστήµατος του ∆ήµου Μαλίων το έτος 2006). 

17. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση προσφυγής και αιτήσεως 

αναστολής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την προσβολή 

της απόφασης µε αριθµό πρωτ. 2256/9-8-2012 κατά του Προϊσταµένου 

της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ηρακλείου που αφορά στην βεβαίωση υπέρ 

του Ελ. ∆ηµοσίου ποσού 53.200,29 € εναντίον της ΠΕ∆ΙΑ∆Α Α.Ε. και 

του ∆ήµου Χερσονήσου ως ποσοστό 20% από τα έσοδα παραχώρησης 

και απλής χρήσης αιγιαλού στο ∆ήµο Χερσονήσου το έτος 1999 καθώς 

και ανακοπής (άρθ. 73 ΚΕ∆Ε) και αιτήσεως αναστολής στα πολιτικά 

δικαστήρια εφόσον απαιτηθεί, κατά των χρηµατικών καταλόγων και της 

ταµειακής βεβαίωσης στην ∆.Ο.Υ. Χερσονήσου.  

18. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη αιτήσεως καθορισµού οριστικής 

τιµής µονάδος αποζηµίωσης ενώπιον Εφετείου Αν. Κρήτης κατά της 

εταιρείας ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΚΗΣ Α.Ε..  

19. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη του ένδικού της Εφέσεως άρθρο 92 

Κ∆ιοικ∆ικ κατά των αποφάσεων µε αριθµό 334/2012 του Γ΄ Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

20. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής 

(632 παρ. 1 και 933 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 

3 και 938 ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 127/2012 διαταγής πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως του Παύλου 

Καµαρίτη του Μιχαήλ κατά του ∆ήµου Χερσονήσου ως καθολικού 

διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών.  

21. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων (προσφυγής 

και αίτησης αναστολής εκτέλεσης), ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, κατά της µε αριθµ. 407/30-05-2012 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΕΦΕΤ (επιβολή προστίµου 4.000 ευρώ). 

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της άσκησης της µε χρονολογία 10-10-

2008 και µε αριθµ. κατ. 366/23-10-2008 έφεσης, ενώπιον του Εφετείου 

Κρήτης, του ∆ήµου Επισκοπής κατά της µε αριθµό 263/2008 οριστικής 

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  

 
         Ο Πρόεδρος  

        Οικονοµικής Επιτροπής               

        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

        

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 
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4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


