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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 21-3-2012 

 

  6
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         20-3-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.110,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6726.0011 για την πληρωµή της συµµετοχής στην 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε 

165 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης  

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού για την εκτέλεση της 

προµήθειας εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης σχολείων 

∆ήµου Χερσονήσου (ΕΣΠΑ 2007 – 2013). 

166 Εγκρίνεται οµόφωνα 

κατακύρωση 

KERNER 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.753,07 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7324.0003 για την πληρωµή του έργου «πλακοστρώσεις 

δηµοτικών δρόµων ∆.Τ. Χαρασού 

167 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7326.0002 για την πληρωµή του έργου «διαµόρφωση 

χώρου δηµοτικού πηγαδιού οικισµού Ποταµιών 

168 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7326.0001 για την πληρωµή του έργου «διαµόρφωση 

δηµοτικού ακινήτου στην Άνω Κερά 

169 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 38.339,92 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7331.0008 για την πληρωµή του έργου «επισκευή 

σχολικών κτιρίων Γυµνασίου και ∆ηµοτικού ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Λ. Χερσονήσου 

170 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6265.0005 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

και επισκευή πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων 

171 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6265.0008 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

– επισκευής ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων. 

172 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6265.0007 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

και επισκευής κλιµατιστικών µονάδων δηµοτικών κτιρίων 

173 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6262.0001 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

και επισκευής συστηµάτων πυρανίχνευσης δηµοτικών 

κτιρίων 

174 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 175 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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10.6262.0005 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6262.0004 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

καυστήρων δηµοτικών κτιρίων 

176 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6262.0002 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 

177 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6262.0003 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας δηµοτικών 

κτιρίων 

178 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.7331.0001 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

υποσταθµού ∆ΕΗ δηµοτικού κτιρίου 

179 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6264.0002 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

και επισκευής µηχανηµάτων / ηλεκτρικών εργαλείων 

µηχανοστασίου 

180 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

35.6264.0001 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

και επισκευής λοιπών µηχανηµάτων εργασιών πρασίνου 

181 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 720.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6277.0001 για την πληρωµή τελών υγειονοµικής ταφής 

απορριµµάτων 

182 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.780,19 € σε βάρος του ΚΑ 

35.7336.0005 για την πληρωµή των εργασιών συντήρησης 

χλοοταπήτων ∆ήµου Χερσονήσου 

183 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.050,42 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6643.0001 για την πληρωµή της προµήθειας πετρελαίου 

θέρµανσης 

184 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

21. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

[ανακοπής (633 παρ. 1 ΚΠολ∆), ανακοπής (933 ΚΠολ∆)] 

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

µε αριθµό 2547/8106/2630/2011 διαταγής πληρωµής του 

∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η 

οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως του Μαρή Μύρωνος του 

Σπυρίδωνος κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού 

διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών, και περί ψήφισης 

πίστωσης για την πληρωµή της 

185 Εγκρίνεται οµόφωνα 

1. Να µην ασκηθούν 

ένδικα µέσα 

2. Ψηφίζει την 

πίστωση 

22. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε 

αριθµό 45/2012 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τακτικής διαδικασίας), µε την 

οποία έγινε εν µέρει δεκτή η µε αριθµ. κατ. Γ.Α 

2814/ΤΜ/504/2010 αγωγή της Μυρτώς Βουλγαράκη κατά 

του  πρώην ∆ήµου Γουβών 

186 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να  ασκηθούν ένδικα 

µέσα 
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23. Ψήφισης πίστωσης (Κ.Α 00.6492.0001 και 00.6492.0002) 

για την πληρωµή της µε αριθµό 1908/5984/1983/2011 

τελεσίδικης διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε 

επί αιτήσεως της  εταιρίας περιορισµένης Ευθύνης µε την 

επωνυµία «Μ&Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» κατά του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

187 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

24. Ψήφισης πίστωσης (Κ.Α 00.6492.0001 και 00.6492.0002) 

για την πληρωµή της µε αριθµό  2036/6397/2094/2011 

διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως 

του Κων/νου Γ. Καστανάκη, χωµατουργού, κατά του 

∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην 

∆ήµου Γουβών 

188 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

25. Ψήφισης πίστωσης (Κ.Α 00.6492.0001 και 00.6492.0002) 

για την πληρωµή της µε αριθµό 300/2011 τελεσίδικης 

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 

189 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 48.989,75 € για την εξόφληση της 

απαίτησης της µε αριθµό 2051/2011 ∆ιαταγής πληρωµής 

του ∆ικαστή του ΜΠρΗρ και της επισπεύδουσας 

Μακράκης Σπυρίδων  και ΣΙΑ Ε.Ε. SMG τεχνική 

190 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

27. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση της απαίτησης της µε 

αριθµό 2383/2011 διαταγής πληρωµής του Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου και του επισπεύδοντος Εµµ. Κουφαλιτάκη 

191 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

28. Άσκηση ή µη έφεσης κατά της απόφασης 405/2010 του 

ΜΠρΗρ και κατά του Γ. Λιάπη. 

 

192 Εγκρίνεται οµόφωνα 

να ασκηθεί έφεση 

29. Περί ορισµός δικηγόρου για την υπεράσπιση του Γεωργίου 

∆ανελάκη πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου ενώπιον του Α΄ Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου την 8-10-2012 

193 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ορίζεται ο Νοµικός 

Σύµβουλος κ. 

Ασπετάκης 

 

 

               Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


