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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 22

η
  Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

                    ∆ήµου Χερσονήσου».  
 
 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη  συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό 
Κατάστηµα Γούρνες, την 14

η
  του µηνός Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης  : 
 

1. Προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
∆ηµοπράτησης & Ανάθεσης σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 538/2011 απόφαση 
Ο.Ε. 

2. Περί έγκρισης ή µη του πρακτικού της Επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας για 
την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για την κίνηση όλων των 
αυτοκινήτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου. 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6117.0001 για 
την εξόφληση οφειλής για ‘Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 
συνεδριάσεων του ∆.Σ’.  

4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής 
(632 παρ. 1 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 2 
ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 91/2011 (αριθµ. πρωτ. 91/2011) διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί 

                            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 
 



αιτήσεως της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου 
Γουβών.  

5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής 
(632 παρ. 1 ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 2 
ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 1771/5209/1754/2011 διαταγής πληρωµής 
του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία 
εκδόθηκε επί αιτήσεως της κοινοπραξίας µε την  επωνυµία «Μ. 
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε – ΒΡΑΪΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ» 
κατά του (πρώην) ∆ήµου Μαλίων. 

6. Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας 
στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου κ. Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη για 
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Χερσονήσου, ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Χανίων (σε Συµβούλιο), την 21-09-2011 και ώρα 
13.00 µ.µ., για τη συζήτηση και προς αντίκρουση της µε αριθµ. κατάθ. 
41/25-08-2011 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της Κοινοπραξίας µε την 
επωνυµία «∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» 
κλπ. κατά του ∆ήµου Χερσονήσου και της Περιφέρειας Κρήτης. 

7. Λήψη απόφασης περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου 
Χερσονήσου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 
(ΦΕΚ 138 Α΄/16-06-2011), για την υπεράσπιση του ∆ηµοσθένη 
Μπλαβάκη του Ιωάννου, πρώην ∆ηµάρχου του πρώην ∆ήµου Γουβών, 
κατηγορούµενου για παράβαση καθήκοντος υπό την ως άνω ιδιότητά 
του, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων Κρήτης, κατά τη 
συνεδρίαση της 21-09-2011. 

8. Περί εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ‘Συντήρηση χλοοταπήτων ∆. 
Χερσονήσου’. Τροποποίηση προϋπολογισµού. 

9. Περί εκτέλεσης του έργου ‘Βελτίωση χώρων & επισκευή κτιρίου του 
∆ηµαρχείου’ και καθορισµού τρόπου εκτέλεσής του. 

10. Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας στον Έµµισθο 
∆ικηγόρο Γεώργιο Ασπετάκη, για την παράσταση του στο Συµβούλιο 
Επικρατείας, προς απόκρουση Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων.      
    

                   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 

 
 
 

          Βασιλάκης Νικόλαος 
 
  


