
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 25-4-2012 

 

  9
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         24-4-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων (άρθρ. 22 Ν. 

1539/1938) κατά της ∆ΕΗ για την αυθαίρετη τοποθέτηση 

στύλων και υποσταθµού στην Ελ. Βενιζέλου.  

225 Εγκρίνεται 

οµόφωνα : χορηγεί 

άδεια για άσκηση 

ασφαλιστικών 

µέτρων, να ασκηθεί 

αίτηση για άσκηση 

ασφαλιστικών 

µέτρων,  

εξουσιοδοτεί το Ν. 

Σ. να παραστεί. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας 

µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων του ∆ήµου 

226 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η σύνταξη 

των όρων  

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

10.6633.0001 για την πληρωµή της προµήθειας χηµικού 

υλικού 

227 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

3.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

25.6662.0001 για την πληρωµή της προµήθειας υδραυλικών 

εξαρτηµάτων 

228 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

4.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

35.7135.0002 για την προµήθεια αρδευτικών εξαρτηµάτων 

υπηρεσίας πρασίνου 

229 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

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

35.6692.0001 για την πληρωµή της προµήθειας δέντρων, 

σπόρων, φυτών 

230 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

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

35.6654.0002 για την πληρωµή της προµήθειας εργαλείων, 

ανταλλακτικών και λοιπών υλικών πρασίνου. 

231 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

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

356654.0001 για την πληρωµή της προµήθειας φαρµάκων, 

232 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 
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λιπασµάτων, εδαφοβελτιωτικών πίστωσης 

8.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.033,18 € σε βάρος του ΚΑ 

50.6063.0003 για την πληρωµή της προµήθειας διαφόρων 

εφοδίων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 

233 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

9.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 357,72 € για τοποθέτηση µίας 

µονοφασικής παροχής και ενός φωτιστικού στη Τοπική 

Κοινότητα Ελιάς προς την εκκλησία Αγ. Εφραίµ 

234 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Υπόλογος Γεώργ. 

Χαραλαµπάκης 

10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 € για τοποθέτηση µίας 

µονοφασικής παροχής και τεσσάρων φωτιστικών στην 

περιοχή µετά τις Πάνω Γούβες προς Καλό Χωριό 

235 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Υπόλογος  Γεώργ. 

Χρονάκης 

11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 € για τοποθέτηση µίας 

µονοφασικής παροχής στη θέση Κεφαλογιάννη Μετόχι 

236 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

ΑΝΑΒΟΛΗ 

12.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 € για τοποθέτηση µίας 

µονοφασικής παροχής και οχτώ φωτιστικών στην περιοχή 

Τοµπρούκ στη θέση Κάλυβος 

237 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Υπόλογος Υφαντή 

Σοφία 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 878,61 € για παραλλαγή µετατόπιση 

δικτύου ∆ΕΗ στον οικισµό Χερσονήσου του ∆. ∆. 

Χερσονήσου  

  

238 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Υπόλογος Νικ. 

Κοπανάκης 

14.  Ψήφιση πίστωσης επιµέρους πιστώσεων των παρακάτω ΚΑ 

που αφορούν δηµοσιεύσεις του ∆ήµου α) 10.6461.0001 

δηµοσιεύσεις ισολογισµών – αγγελιών  - ανακοινώσεων κλπ, 

β) 10.6462.0001 δηµοσιεύσεις προκηρύξεων, γ) 10.6463.0001 

λοιπές δηµοσιεύσεις 

239 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης  

15.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.900,00 € για την πληρωµή 

συνδροµών σε εφηµερίδες και περιοδικά 

240 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

16.  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού τρίτης επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας γάλακτος 

εργαζοµένων έτους 2011 

241 Εγκρίνεται 

οµόφωνα το 

πρακτικό 

δηµοπρασίας 

παραποµπή στο ∆Σ 

17.  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων έτους 2012 

242 Εγκρίνεται 

οµόφωνα.  

Επαναδηµοπράτηση 

18.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων 

κατά της αρίθµ. 51/2012 διαταγής πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου (απαίτηση του εργολάβου Ε. 

Ντάκουλα από έργα στον τέως ∆ήµο Επισκοπής συνολικού 

ποσού 20.199,66€ 

243 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να µην 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

19.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

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

244 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να µην 
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αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 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 πρώην ∆ήµου 

Γουβών 

ασκηθούν ένδικα 

βοηθήµατα 

20. 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, πρώην Αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου 

Γουβών, κατηγορούµενου, ενώπιον του Μονοµελούς 

Πληµµελειοδικείου Ηρακλείου, για κατάληψη δηµοσίου 

κτήµατος υπό την ως άνω ιδιότητά του 

245 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ορίζεται ο 

κ. Παχιαδάκης 

21.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

[ανακοπής (632 παρ. 1 ΚΠολ∆), και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης (632 παρ. 3 ΚΠολ∆)] κατά της µε αριθµό 

506/1701/507/2012 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί 

αιτήσεως του ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γ. 

Σταυρακαντωνάκης Α.Ε.Β.Ε»  κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, 

ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Γουβών 

246 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να µην 

ασκηθούν ένδικα 

βοηθήµατα 

                 

      Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                     Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


