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 ΠΡΑΚΣΙΚΌ ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ  15-4-2011 
Αριθμός 

απόφασης 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΕΙ 

62 Πεξί θαηαθύξσζεο ή κε ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «δηαλνίμεηο αζθαιηνζηξώζεηο 

ξπκνηνκνύκελσλ ηκεκάησλ ζηε ηαιίδα» ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

θαηαθύξσζε ζηνλ 

Μπειηκπαζάθε ηέθαλν 

63 Πεξί θαηαθύξσζεο ή κε ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «δηακόξθσζε πεξηβάιινληα 

ρώξνπ ζηε ζέζε ΄΄ΑΦΔΝΓΑΜΗ΄΄ Γ. Γ. Κεξάο ηνπ 

Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

θαηαθύξσζε ζηνλ Ησάλλε 

Καζσηάθε 

64 Πεξί άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκό 

105/2010 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Υεξζνλήζνπ ε νπνία εθδόζεθε επί ηεο αγσγήο ηνπ 

Γηθεγόξνπ Ζξαθιείνπ Κσλ/λνπ Εαραξάθε θαηά ηνπ 

πξώελ Γήκνπ Γνπβώλ (βι επίδνζε ηελ 10-3-2011 

κέρξη 9-4-2011). 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα,  

Δγθξίλεη ηελ πξνθνξηθή 

εληνιή ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

Δγθξίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο 

65 Πεξί εμνπζηνδόηεζεο (παξνρήο εηδηθήο εληνιήο θαη 

πιεξεμνπζηόηεηαο) ζηνλ έκκηζζν δηθεγόξνπ ηνπ 

Γήκνπ θ. Η. Παρηαδάθε γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ ελώπηνλ 

ηνπ Γ΄ ηκήκαηνο ηνπ ηΔ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14-4-

2011 γηα ηε ζπδήηεζε ηε κε αξίζκ. Καη. 4652/2009 

αίηεζεο αθύξσζεο ηνπ Παηηληώηε Ησάλλε θαηά ηεο κε 

αξίζκ. 24/13-8-2009 απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Δπηζθνπήο θαη θαηά ηνπ (πξώελ) Γήκνπ Δπηζθνπήο. 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Ν.. λα 

παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε 

ζηηο 8-12-2011 

66 Άζθεζε ή κε άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ (αλαθνπήο 

632 ΚΠνιΚ θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο ) ηεο κε αξηζκό 

3696/2010 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ 

ΜΠξΖξ θαη ηεο επηζπεύδνπζαο Μειακπηαλάθεο 

Γεώξγηνο & ηα Δ.Δ. 

 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα. Να κελ 

αζθεζνύλ έλδηθα βνεζήκαηα 

67 ύληαμε όξσλ γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

επηινγή ηξαπεδηθνύ ηδξύκαηνο. 

απνζύξεηαη 

68 Έγθξηζε ηακεηαθνύ απνινγηζκνύ ηνπ ηέσο Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010. 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

69 Έγθξηζε ηακεηαθνύ απνινγηζκνύ ηνπ ηέσο Γήκνπ 

Μαιίσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010. 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

70 Έγθξηζε ηακεηαθνύ απνινγηζκνύ ηνπ ηέσο Γήκνπ 

Γνπβώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010. 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 



71 Έγθξηζε ηακεηαθνύ απνινγηζκνύ ηνπ ηέσο Γήκνπ 

Δπηζθνπήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

72 Έθζεζε εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ ά ηξηκήλνπ 2011. Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

73 Λήςε απόθαζεο πεξί εμνπζηνδόηεζεο (παξνρήο 

εηδηθήο εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο) ζηνλ έκκηζζν 

δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ , θ. Γεώξγην 

Αζπεηάθε γηα παξάζηαζε ηνπ ελώπηνλ ηνπ  Σκήκαηνο 

ηνπ ηΔ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 2-5-2011 ή νπνηεδήπνηε 

νξηζηεί κεη’ αλαβνιή, γηα ηε ζπδήηεζε θαη απόθξνπζε 

ηεο κε αξίζκ. 5737/2008 αλαίξεζε ηεο εηαηξείαο 

«ΠΖΓΑΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηεο 

73/2008 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Δθεηείνπ Υαλίσλ. 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα. 

Υνξεγεί εηδηθή εληνιή θαη 

πιεξεμνπζηόηεηα ζηνλ Ν.. 

λα παξαζηεί 

74 ύληαμε ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ 

Δγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία 

ην ζρέδην ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. Ο θ. Η. 

Μνπληξάθεο θαηαςεθίδεη 

δηόηη δελ έρνπλ εληαρζεί ηα 

έξγα πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Γ/ησλ 

ηνπ Γήκνπ. 

 

 
         Ο Πξόεδξνο  

        Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

             

        Ησάλλεο Θ. Μαζηνξάθεο 
 


