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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 23
η
  Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  

                    ∆ήµου Χερσονήσου».   

 

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

Κατάστηµα Γούρνες, την 19
η
  του µηνός Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας ειδών ένδυσης και υπόδησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.992,60 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0090 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Επισκευή – συντήρηση Γυµνασίου 

Γουβών’ (Γούβες). 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.090,99 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0085 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Επισκευή – συντήρηση Λυκείου 

Γουβών’ (Γούβες). 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.316,09 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0093 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Επισκευή – συντήρηση Μουσικού 

Σχολείου (Γούβες)’. 

                            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 
 



5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.067,22 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0008 για 

την εξόφληση οφειλής δενδριλίων – φυτοφαρµάκων – λιπασµάτων 

(Γούβες). 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.900,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0116 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Επισκευή – συντήρηση Καλλιτεχνικού 

Σχολείου (Γουβών) ’. 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.950,00€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0082 για 

την εξόφλησηοφειλής του έργου ‘Επισκευή – Συντήρηση ∆ηµοτικού 

Σχολείου (Γούβες)’.  

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.850,00€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0088 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Επισκευή – συντήρηση Γυµνασίου 

Γουβών (Γούβες)’. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.700,00€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0087 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Επισκευή – συντήρηση Λυκείου 

Γουβών (Γούβες)’. 

10. 9.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.669,33€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0175 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Κατασκευή Παιδικού Σταθµού 

(Επισκοπή)’.  

11. 10.Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.950,00€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0157 

για την εξόφληση οφειλής για ‘Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών & 

Εφαρµογών (Μάλια)’.  

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.983,94€ σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0123 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Επισκευή – συντήρηση δικτύων άρδευσης  Τ. ∆. Ε.  

Βάθειας’. 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0070 για 

την εξόφληση οφειλής του έργου ‘Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο 

του Τ.∆. Ανώπολης (Γούβες)’.  

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 80.8115.0029 για 

την εξόφληση οφειλής για ‘Επισκευή απορριµµατοφόρων & φορτηγών 

αυτοκινήτων τέως ∆ήµου Γουβών. 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.495,99 € σε βάρος του ΚΑ 8116.0009 για την 

εξόφληση οφειλής προµήθειας οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες του 

πρώην ∆ήµου Γουβών. 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.033,54 €  σε βάρος του ΚΑ 8122.0163 για την 

εξόφληση οφειλής για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών τέως ∆ήµου 

Επισκοπής. 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.148,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0137 για 

την εξόφληση οφειλής του 1
ου

 λογαριασµού πιστοποίησης του έργου 

«διαµόρφωση κεντρικής πλατείας Αβδού» τέως ∆ήµου Χερσονήσου. 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.701,25 € σε βάρος του ΚΑ 80.8122.0148 για 

την εξόφληση οφειλής για τα έργα συµπλήρωση φυτεύσεων – πλάτανος 

Κράσι – ∆ιαµόρφωση πρασίνου» τέως ∆ήµου Μαλίων. 

19. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 300/2011 

οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 



(τακτικής διαδικασίας), µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η µε αριθµ. 

κατ. Γ.Α 6343/ΤΜ/1024/2008 αγωγή της εταιρίας µε την επωνυµία 

«ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά του πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

20. Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας 

στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου κ. Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη για 

παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού 

διαδόχου του πρώην ∆ήµου Μαλίων, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 30-09-2011, για τη συζήτηση και προς 

αντίκρουση της µε αρίθµ. καταχ. ΑΚ 3031/09-12-2009 αίτησης 

ακύρωσης της Μαρίας Χρονάκη  κατά ΑΣΕΠ και πρώην ∆ήµου Μαλίων. 

21. 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 Ευάγγελου Χατζάκη 

του Κων/νου, Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Γουβών, κατηγορούµενου 

για ρύπανση περιβάλλοντος κλπ. υπό την ως άνω ιδιότητά του, ενώπιον 

του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου κατά τη συνεδρίαση της 

29-09-2011. 

22. Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας 

στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου κ. Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη για 

σύνταξη και αποστολή υποµνήµατος – παρέµβασης, στο ∆΄ Τµήµα του 

Συµβουλίου της Επικρατείας,  προς αντίκρουση της µε αριθµ. κατ. 

2001/2010 αίτησης αναστολής εκτέλεσης των Φανταουτσάκη Αγγελικής 

κλπ. (συν. 2) κατά της αριθµ πρωτ. ∆ΜΕΟ/4644/ε/647ΠΣ/08-09-2010 

απόφασης του ∆/ντή της ∆/νσης Μελετών Έργων Οδοποιϊας, Τµήµα ε, µε 

την οποία εγκρίνεται οριστική µελέτη άµεσων µέτρων του κόµβου 

Ανώπολης του ΒΟΑΚ (αριθµ έργου 2004ΣΜ0713000ΣΑΜ071/3). 

23. Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας 

στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου κ. Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη για 

άσκηση παρέµβασης, ενώπιον του ∆΄ Τµήµατος του ΣτΕ, υπέρ της 

διατήρησης της ισχύος της µε αρίθµ πρωτ. ∆ΜΕΟ/4644/ε/647ΠΣ/08-09-

2010 απόφασης του ∆/ντή της ∆/νσης Μελετών Έργων Οδοποιϊας, Τµήµα 

ε, µε την οποία εγκρίνεται οριστική µελέτη άµεσων µέτρων του κόµβου 

Ανώπολης του ΒΟΑΚ (αριθµ έργου 2004ΣΜ0713000ΣΑΜ071/3) 

δεδοµένης της άσκησης και προς αντίκρουση, κατά τη συζήτησή της, στη 

συνεδρίαση της 08-11-2011, της µε αριθµ. κατ. 9811/2010 αίτηση 

ακύρωσης των Φανταουτσάκη Αγγελικής κλπ. (συν. 2) κατά της ως άνω 

απόφασης του ∆/ντή της ∆/νσης Μελετών Έργων Οδοποιϊας. 

24. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη, από το ∆ήµο Χερσονήσου, ως 

καθολικό διάδοχο του ∆ήµου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, παρέµβασης υπέρ της διατήρησης της 

ισχύος της µε αριθµ 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονοµικών και Συντονισµού (ΦΕΚ ∆ 83/1971), µε την οποία 

απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά, για χάριν δηµόσιας ωφέλειας, υπέρ του 

ΕΟΤ, έκταση συνολικού εµβαδού 199.420 τ.µ. στη θέση « Καρτερός», 



δεδοµένης της άσκησης και προς αντίκρουση της µε αριθµ κατ. 

6711/2008 αίτησης ακύρωσης των Aκράτου Μαρίας κλπ. κλπ. (συν. 11) 

ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας, η συζήτηση της οποίας έχει 

οριστεί να γίνει, κατόπιν αναβολών, στη συνεδρίαση της 07-11-2011. 

25. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη, από το ∆ήµο Χερσονήσου, ως 

καθολικό διάδοχο του ∆ήµου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, παρέµβασης υπέρ της διατήρησης της 

ισχύος της µε αριθµ 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονοµικών και Συντονισµού (ΦΕΚ ∆ 83/1971), µε την οποία 

απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά, για χάριν δηµόσιας ωφέλειας, υπέρ του 

ΕΟΤ, έκταση συνολικού εµβαδού 199.420 τ.µ. στη θέση « Καρτερός», 

δεδοµένης της άσκησης και προς αντίκρουση της µε αριθµ κατ. 

7155/2010 αίτησης ακύρωσης των Bουκυκλάρη Όλγας κλπ. (συν. 4) 

ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας, η συζήτηση της οποίας έχει 

οριστεί να γίνει, κατόπιν αναβολών, στη συνεδρίαση της 21-11-2011. 

26. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή-εκτέλεση της 

µε αριθµό 232/2011 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), µε την οποία έγινε εν 

µέρει δεκτή η µε αριθµ. κατ. Γ.Α 3310/ΤΜ/596/2010 αγωγή του 

Πλευράκη Γεωργίου του Ιωάννη κατά του πρώην ∆ήµου Γουβών.  

27. Προέλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2008 του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων. 

28. Προέλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2009 του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων. 

29. Προέλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην ∆ήµου 

Μαλίων. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 223,56 € σε βάρος του ΚΑ 80.8111.0035για την 

εξόφληση οφειλής πρακτικογράφου µηνός ∆εκεµβρίου 2010 τέως ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

 
         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 

 


