
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 23-01-2012 

 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         20-01-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Άσκηση ή µη ένδικου βοηθήµατος της Ανακοπής & 933 

ΚΠολ∆ & Αιτήσεως Αναστολής (938 ΚΠολ∆) κατά 

αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου του Ελ. 

Μποτζάκη για εκτέλεση της αριθ. 2177/2011 ∆ιαταγής 

πληρωµής του ∆ικαστή του Πρ. Ηρ. (Απαίτηση από 17 έργα 

επισκευής & συντήρησης ύδρευσης όµβριων, άρδευσης 

δρόµων τέως ∆ήµου Γουβών για το έτος 2010.      

01 Εγκρίνεται οµόφωνα.  

Να ασκηθούν ένδικα 

µέσα. 

2. Άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος της Ανακοπής 933 

ΚΠολ∆ & Αιτήσεως Αναστολής (938 ΚΠολ∆) κατά 

Αναγκαστικής Κατ/σης ες χείρας τρίτου για εκτέλεση των 

α)µε αριθ. 2058/6521/2126/2011 ∆ιαταγή πληρωµής του 

∆ικαστή του Μ.Πρ.Ηρ. & της επισπεύδουσας Κ/Ξ 

ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ – ΤΖΙΡΑΚΗΣ (Απαίτηση από το έργο 

‘Αντικατάσταση στέγης στις Ποταµιές’). 

β)αριθ. 2059/6522/2127/2011 ∆ιαταγή Πληρωµής του 

∆ικαστή του Μ.Πρ.Ηρ. & της επισπεύδουσας Κ/Ξ 

ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ – ΤΖΙΡΑΚΗΣ (Απαίτηση από το έργο 

‘Αντικατάσταση στέγης στις Ποταµιές’).      

02 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να ασκηθούν ένδικα 

µέσα. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Περί ορισµού ∆ικηγόρου για υπεράσπιση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

∆ΑΝΕΛΑΚΗ του Νικολάου, πρώην ∆ηµάρχου 

Χερσονήσου, στο Α΄ Τριµελές Πληµµελειοδικείο 

Ηρακλείου. 

03 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

∆ικηγόρος ορίζεται ο 

Νοµ. Σύµβουλος.  

Ασπετάκης Γεώργιος. 

2. Περί λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων 

µέσων (έφεσης) κατά της υπ’ αριθ. 433/2011 αποφάσεως του 

ΜΠρΗρ, (Απαίτηση της ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ από πώληση 

γάλατος των ετών 2007 & 2008 που έγινε του 2009) στον 

πρώην ∆ήµο Μαλίων συνολικού ποσού 15.124,84 €). 

04 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µην ασκηθούν 

ένδικα µέσα.  

3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση του ενδίκου  

βοηθήµατος της Ανακοπής 632 ΚΠολ∆ (και αιτήσεως 

05 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µην ασκηθούν 
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Αναστολής) κατά της µε αριθµό 163/2012 ∆ιαταγής 

Πληρωµής του ∆ικαστή του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου και 

της επισπεύδουσας ΕΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (Απαίτηση από 

την εκτέλεση εργασιών αποµαγνητοφώνησης πρακτικών ∆Σ 

έτους 2011).  

 

ένδικα βοηθήµατα. 

4.  Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου 

Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη για παράσταση του, ενώπιον του 

Γ’ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου προς αντίκρουση 

αίτησης αναίρεσης του ΜΙΧ. ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ κατά του 

πρώην ∆ήµου Μαλίων και περί εξουσιοδότησης του κ. 

∆ηµάρχου για παροχή συµβολαιογραφικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας προς τούτο. 

06 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

α)Χορηγεί ειδική 

πληρεξουσιότητα στο 

Νοµ. Σύµβ.  

β)Εξουσιοδοτεί τον κ. 

∆ήµαρχο να µεταβεί 

σε συµβολαιογράφο 

να χορηγήσει την 

ειδική εντολή & 

πληρεξουσιότητα. 

5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

[ανακοπής (633 ΚΠολ∆), ανακοπής (933 ΚΠολ∆) και 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 ΚΠολ∆)]κατά της µε 

αριθµό 129/2011 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως του ΖΑΧΑΡΙΑ 

ΡΟ∆ΙΤΑΚΗ κατά του ∆ήµου Χερσονήσου ως καθολικού 

διαδόχου του ∆ήµου Επισκοπής. 

07 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 

6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

[ανακοπής (633 ΚΠολ∆), ανακοπής (933 ΚΠολ∆) και 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 ΚΠολ∆)]κατά της µε 

αριθµό 130/2011 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως του ΖΑΧΑΡΙΑ 

ΡΟ∆ΙΤΑΚΗ κατά του ∆ήµου Χερσονήσου ως καθολικού 

διαδόχου του ∆ήµου Επισκοπής.   2
η
 επίδοση την 05-01-

2012. Προθεσµία για άσκηση ανακοπής µέχρι 20-01-2012.   

08 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µην ασκηθούν 

ένδικα βοηθήµατα. 

7. Απόφαση Ανατροπής Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 

2011. 

 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

8. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων ∆’ Τριµήνου για τον έλεγχο 

υλοποίησης του Προϋπολογισµού ∆ήµου Χερσονήσου έτους 

2011. 

10 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

9. Συγκρότηση Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών & 

Αξιολόγησης Προσφορών έτους 2012.  

 

11 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Αποσύρεται από την 

ηµερήσια διάταξη και 

τίθεται στο αρχείο. 

         Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


