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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 16-10-2012 

 

  20
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         15-10-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Άσκηση ενδίκων µέσων (προσφυγής) κατά της απόφασης µε 

αριθµ πρωτ 11175/25.9.2012 του ΓΓ Αποκ ∆ιοίκησης Κρήτης, 

µε την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του ∆ήµου κατά των 

αποφάσεων 

2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433/13.7.2012 

αποφάσεως του Περιφεριάρχη Κρήτης. Έγκριση της 

ασκηθείσας προσφυγής του ∆ήµου µε αριθµ πρωτ 9443/2012 

κατά των παραπάνω αποφάσεων Ενώπιον του Γ.Γραµ. 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Έγκριση των ασκηθέντων  

Προσθέτων Παρεµβάσεων υπέρ των προσφυγών µε αριθµ 

κατάθεσης ΠΡ 45, Πρ 46, ΠΡ 47, ΠΡ 48, ΠΡ 49 και ΠΡ 

50/2012 κατά των παραπάνω αποφάσεων του Περιφερειάρχη 

Κρήτης και  υποµνηµάτων στις ισάριθµες αιτήσεις αναστολής. 

394 Εγκρίνεται 

οµόφωνα  

Α. να ασκηθούν 

ένδικα µέσα. 

Β. Εγκρίνει την 

απόφαση ∆ηµάρχου 

για άσκηση 

προσφυγής. 

Γ. εγκρίνει την 

ασκηθείσα 

προσφυγή 

2 Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων µέσων 

κατά της 2
ης

 επίδοσης της υπ αριθµ 30629/2012 ∆ιαταγής 

Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Απαίτηση της 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΟΕ  από έργα στο 

τέως ∆ήµο Μαλίων) και της από 24.9.2012 επιταγής προς 

πληρωµή, συνολικού ποσού 7.567,54 €). 

395 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να µην 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

3 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «παροχής 

επιστηµονικής / επιχειρησιακής υποστήριξης για σύσταση 

δοµής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου 

Χερσονήσου 

396 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων 

(ανακοπής & αίτησης αναστολής εκτέλεσης) κατά της από 2-

10-2012 αναγκαστικής κατάσχεσης (κατασχετηρίου 

εγγράφου) της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την 

επωνυµία Μ&Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ κατά του ∆ήµου 

Χερσονήσου εις χείρας τρίτου (της Τράπεζας Πειραιώς) 

ποσού 16.168,29 € δυνάµει της από 22-11-2011 επιταγής προς 

πληρωµή και προς εκτέλεση του µε αρ. 1898/2011 α΄ 

εκτελεστού απογράφου της µε αρ. 1908/5984/1983/2011 

397 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 
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διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του ΜΠρΗρ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί απόδοσης λογαριασµού του υπολόγου Κοπανάκη 

Νικολάου για την πληρωµή του έργου ΄΄ µετατόπιση δικτύου 

∆ΕΗ στον οικισµό Χερσονήσου του ∆. ∆. Χερσονήσου ΄΄ του 

∆ήµου µας 

398 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

απαλλάσσει τον 

υπόλογο 

2.  Περί απόδοσης λογαριασµού της υπολόγου Κουρλετάκη 

Μαρίας – Ελένης για την πληρωµή του έργου ΄΄ 

ηλεκτροδότηση βιολογικού στη θέση Βραχόκηπος ΄΄ του 

∆ήµου µας 

399 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

απαλλάσσει τον 

υπόλογο 

3.  Περί απόδοσης λογαριασµού του υπολόγου Χρονάκη 

Γεωργίου για την πληρωµή του έργου ΄΄ τοποθέτηση 

µονοφασικής παροχής και 4 φωτιστικών σωµάτων στην 

περιοχή µετά τις Πάνω Γούβες προς Καλό Χωριό ΄΄ του 

∆ήµου µας 

400 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

απαλλάσσει τον 

υπόλογο 

4.  Παράταση απόδοσης λογαριασµού για την εκτέλεση του 

έργου «παραλλαγή – µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στη θέση 

Καστρί στο Λ. Χερσονήσου του ∆. Χερσονήσου (σχετ. 

278/2012 ΑΟΕ 

401 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Παράταση έως 30-

11-2012 

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

00.6142.0005 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την προµήθεια για 

εξυπηρέτηση συναλλαγών ∆ΙΑΣ 

402 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

6.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 262,42 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6421του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 

εξόδων µετακίνησης του κ. ∆ηµάρχου στην Αθήνα στις 5-9-
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403 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

7.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.400,00 € σε βάρος του ΚΑ 

80.8112.0017 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

εξόφληση οφειλής εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών 

Συµβουλίων 2011. 

404 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

8.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή ασφαλίστρων οχηµάτων 

(απορριµµατοφόρων) υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου 

405 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

9.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή ασφαλίστρων οχηµάτων 

της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου 

406 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

10.  ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εργασιών 

αποµαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων του ∆Σ για το 

έτος 2011 

407 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

11  Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση της απαίτησης των Αικ. 

Τζωρτζακάκη και Γ. Χρονάκη από την απόφαση 414/2010 

του Α΄ Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

408 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

12  Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου «ανακαίνιση και 409 Εγκρίνεται 
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επισκευή διαµερίσµατος ιδιοκτησίας του ∆ήµου που 

βρίσκεται στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη Ηρακλείου 

οµόφωνα η σύνταξη 

των όρων 

13  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας λαµπτήρων εσωτερικού και 

εξωτερικού φωτισµού για το έτος 2012. 

410 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Κατακυρώνεται Ν 

& Ε Χαλαµπαλάκη 

ΟΕ 

14 Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού 

και Μουσικού σχολείου Γουρνών». 

  

411 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Άγονη 

επαναδηµοπράτηση 

15  Περί ορισµού νέας ηµεροµηνίας διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας µεταχειρισµένου σπαστού φορτωτή 

για δράσεις πυροπροστασίας λόγω αναστολής λειτουργίας 

των ∆ήµων στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου 2012 

412 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

16  Περί απευθείας ανάθεση των πακέτων Ε και ΣΤ της 

προµήθειας εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης Σχολείων και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

413 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

17  Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου 

βελτίωση δηµοτικού καταστήµατος οικισµού Ανώπολης και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

414 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Ανάθεση 

στον Ελ. 

Βαµβουκάκη µε  

ποσοστό έκπτωσης 

3% 

18  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια 

προκαταβολή των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 

∆ήµου Χερσονήσου 

415 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

19  Λήψη απόφαση για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων 

κατά της 85/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου και της απαίτησης του Ι. Τιγκίρη (από εισιτήρια 

µετακίνησης αιρετών πρώην ∆ηµάρχου Χερσονήσου και 

µελών ∆.Σ. νυν ∆ήµου Χερσονήσου). 

416 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να µην 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

20  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη αιτήσεως ανακλήσεως 

της αποφάσεως 206/12 αναστολής εκτέλεσης κατά Ορφανού 

Γεωργίου λόγω παραβιάσεως των όρων 

417 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να 

ασκηθεί αίτηση 

ανακλήσεως 

21  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη Εφέσεως κατά την 

αποφάσεως 528/12 για την µείωση του µισθώµατος του Εµµ. 

Ταµιωλάκη (µισθωτή του δηµοτικού ακινήτου Κρασίου). 

418 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να µην 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

                       

Ο Πρόεδρος  

                   Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


