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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 1-03-2012 

 

  4
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         29-02-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Άσκηση ή µη ένδικου βοηθήµατος της Ανακοπής 633 και 

933 ΚΠολ∆ (και Αιτήσεως Αναστολής) κατά της µε αριθ. 

πρωτ. 162/2011 και µε αριθ. 162/2011 ∆ιαταγής 

Πληρωµής του ∆ικαστή του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου 

και του επισπεύδοντος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ 

(Απαίτηση από το έργο ‘∆ιάνοιξη αγροτικών δρόµων 

Σκοτεινού & Βοριτσίου 2010 στον πρώην ∆ήµο Γουβών 

συνολικού ποσού 13.984,02€    

121 Εγκρίνεται οµόφωνα.   

Να µην ασκηθούν τα 

ένδικα βοηθήµατα. 

2. Άσκηση ή µη ένδικου βοηθήµατος της Ανακοπής 633 

και 933 ΚΠολ∆ κατά της µε αριθ. 2383/2011 ∆ιαταγής 

Πληρωµής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και του 

επισπεύδοντος ΕΜΜ. ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ. 

122 Εγκρίνεται οµόφωνα.  

Να µην ασκηθούν τα 

ένδικα βοηθήµατα. 

3. Εξουσιοδότηση ∆ικηγόρου για παράσταση στο ΣτΕ, 

προς απόκρουση της µε αριθ. κατάθεσης 2225/2007 

αιτήσεως Ακυρώσεως του ΝΙΚ. ΠΑΠΑ∆ΟΜΙΧΕΛΑΚΗ 

κατά του ∆ήµου Χερσονήσου.   

123 Εγκρίνεται οµόφωνα.  

Εξουσιοδοτείται ο κ. 

Ασπετάκης για 

παράστασή του στο 

∆ικαστήριο.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 101.027,12 € για την πληρωµή 

οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8111 µε 

τίτλο «αµοιβές και έξοδα προσωπικού». 

124 
 

Εγκρίνεται οµόφωνα  

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 102,40 € για την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8112 µε τίτλο 

«αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων». 

125 Εγκρίνεται οµόφωνα  

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 353.328,59 € για την πληρωµή 

οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8113 µε 

τίτλο «αµοιβές και έξοδα τρίτων – παροχές τρίτων». 

126 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.255.983,33 € για την πληρωµή 

οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8115 µε 

τίτλο «διάφορα έξοδα». 

127 Εγκρίνεται οµόφωνα  

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 470.796,06 € για την πληρωµή 128 Εγκρίνεται οµόφωνα  
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οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8116 µε τίτλο 

«δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων». 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 102.250,18 € για την πληρωµή 

οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8117 µε τίτλο 

«λοιπά έξοδα». 

129 Εγκρίνεται οµόφωνα  

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 145.146,00 €  για την πληρωµή 

οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8121 µε τίτλο 

«αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων». 

130 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.352,917,29 € για την πληρωµή 

οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8122 µε τίτλο 

«έργα». 

131 Εγκρίνεται οµόφωνα  

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 26.797,92 €  για την πληρωµή 

οφειλών παρελθόντων ετών σε βάρος του ΚΑ 80.8123 µε τίτλο 

«µελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες». 

132 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

10 Άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως της πράξεως 75/2012 του Ζ΄ 

Κλιµακίου του ελεγκτικού Συνεδρίου.  

  

133 Εγκρίνεται οµόφωνα: 

1)Η απόφ κ. 

∆ηµάρχου για την 

άσκηση αίτησης  

ανακλ. στις 23/2/12 

2)Να ασκηθεί το ένδ. 

µέσο αιτήσεως 

ανακλήσεως. 

3)Εξουσιοδοτείται ο 

κ. Ασπετάκης για 

παράστασή του στο 

∆ικαστήριο.   

11 Ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή - εκτέλεση της µε αριθµό 

719/2155/734/2011 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία 

εκδόθηκε επί αιτήσεως της ανώνυµης εταιρίας µε την 

επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

134 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

12 Ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό 46/2010 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, µε την 

οποία έγινε δεκτή η µε αριθµ. πρωτ. 138/2009 αγωγή της 

δηµοτικής υπαλλήλου Ειρήνης Ανδρουλάκη κατά του πρώην 

∆ήµου Γουβών. 

135 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

13 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 

105/331/99/2012 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί 

αιτήσεως του Φαζάκη Γεωργίου κατά του ∆ήµου Χερσονήσου 

ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Γουβών. 

136 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Να µην ασκηθούν τα 

ένδικα βοηθήµατα.  

14 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.039,99 € σε βάρος του ΚΑ 137 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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10.7135.0010 για την πληρωµή της προµήθειας συστήµατος 

καθαρισµού νερού του ∆ήµου. 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

15 Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «συντήρηση 

χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου του ∆ήµου 

Χερσονήσου». 

138 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης. 

16 Ψήφιση πίστωσης ποσού 58.017,62 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7112.0003 για την αγορά ακινήτου συνιδιοκτησίας κατά 

50% εξ’ αδιαιρέτου των Κων/νου ∆ιαµαντάκη του Μενελάου 

και Άννας Καρπέτα – ∆ιαµαντάκη του Μενελάου και ψήφιση 

πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6494 για την 

πληρωµή συµβολαιογραφικών εξόδων και εξόδων µεταγραφής. 

139 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης.  

 

 

 

17 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Τοπική Κοινότητας Κόξαρης 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών.  

  

140 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Αποδεχόµαστε τη 

∆ωρεά. 

18 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας φρέσκου 

γάλακτος εργαζοµένων έτους 2012  

141 Εγκρίνεται οµόφωνα 

 

 

               Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

                

 

 

                                                                                     Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


