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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 15-5-2012 

 

  10
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         14-5-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «συντήρηση 

αρδευτικών γεωτρήσεων». 

247 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

2 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή τόκων υπερηµερίας 

Μποτζάκη Ελευθερίου (2177/6888/2244/2011 

∆.ΠΛ.Μ.ΠΡ.Η.) 

248 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

3. Περί άσκησης ή µη ένδικων βοηθηµάτων (ανακοπής & 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης) κατά της από 2-5-2012 

κατάσχεσης (κατασχετηρίου εγγράφου) του Ζαχ. Ροδιτάκη 

κατά του ∆ήµου Χερσονήσου εις χείρας της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.ΠΕ. για ποσό 11.025,40 € 

δυνάµει της µε αριθµό 130/2011 διαταγής πληρωµή του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου 

249 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να 

ασκηθούν ένδικα 

βοηθήµατα 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της εργασίας «προστασία λουοµένων στις παραλίες 

του ∆ήµου Χερσονήσου κατά την περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο – 

Αύγουστο έτους 2012 

250 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Κατακύρωση στην 

εταιρεία ΚΛΑ∆ΟΣ 

SECURITY. 

2.  Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση του υπολοίπου 

της προµήθειας εξοπλισµός  τµηµάτων ένταξης σχολείων 

∆ήµου Χερσονήσου 

251 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η σύνταξη 

των όρων 

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

00.6221.0002 για την εκτέλεση υπηρεσιών ταχυµεταφορών 

του ∆ήµου Χερσονήσου 

252 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

4.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 610,54 € σε βάρος του ΚΑ 00.6421 

για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης ∆ηµάρχου στην Αθήνα 

253 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

5.  Λήψη απόφασης για την έκδοση πράξης ανάληψης 

υποχρέωσης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης 4.644,00 € 

για την πληρωµή των δικαιωµάτων και εξόδων της 

254 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 
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διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από 188 

πράξεις διοικητικής εκτέλεσης Ιουλίου του έτους 2011 της 

ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου Χερσονήσου 

6.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την πληρωµή των 

εργασιών «εφαρµογή εντοµοκτονίας – µυοκτονίας στα 

∆ηµοτικά Κτίρια του ∆ήµου Χερσονήσου και στους 

περιβάλλοντας χώρους αυτών 

255 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

7.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 154,78 € σε βάρος του ΚΑ 10.6422 

για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης στην Αθήνα στο 

∆ηµαρχείο Αµαρουσίου της Ιατράκη Ελισάβετ ως στέλεχος 

κοινωνικής πολιτικής στη 1
η
 συνάντηση του Εθνικού 

διαδηµοτικού δικτύου Υγιών Πόλεων – προαγωγής υγείας 

στις 2-3-2012 

256 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

8.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.300,00 € για την πληρωµή εξόδων 

συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 

257 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

πίστωσης 

9.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 505.050,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7421.0003 για την πληρωµή του έργου «αποτύπωση – 

κτηµατογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρµογής Γουρνών. 

258 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.721,32 € σε βάρος του ΚΑ 

30.7326.0002 για την πληρωµή του έργου «διαµόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου στη θέση Ασφενδάµι ∆. ∆. Κεράς». 

259 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,92 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6492.0003 για την πληρωµή εξόδων παράστασης του 

∆ικηγόρου ∆ανέλη Θεοδώρου στην Αθήνα για υπόθεση του 

∆ήµου. 

260 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

12.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.416,48 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6492.0001 για την πληρωµή δικαστικών εξόδων της 

αρίθµ. 1566/2008 απόφασης του Αρείου Πάγου (απαίτηση 

Ζαχ. Πετρίδη) και αποζηµίωση δικηγόρου Μ. Συµεωνίδη. 

261 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

13.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.326,06 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6711.0003 για την κάλυψη της δαπάνης των φωτοτυπιών 

των σχολικών βιβλίων 

262 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

14.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή των εργασιών του 

προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων ∆ήµου 

Χερσονήσου 

263 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης  

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

25.6276.0001 για την πληρωµή των εργασιών εκκενώσεις 

δεξαµενών αποβλήτων 

264 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

16.  ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

25.6275.0001 για την πληρωµή των εργασιών αποφράξεων 

αποχετεύσεων 

265 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

17.  Ψήφιση πίστωσης για το υπόλοιπο του έργου για την 

υπογείωση δικτύων ∆ΕΗ στην συµβολή των οδών Ελ. 

Βενιζέλου και Μιχ. Ασπετάκη στο ∆. ∆. Λιµ. Χερσονήσου 

266 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

18.  Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και 267 Εγκρίνεται 
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πληρεξουσιότητας στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου κ. 

Ιωάννη Ε. Παχιαδάκη για παράσταση και εκπροσώπηση του 

∆ήµου ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Μαλίων 

ενώπιον του Ε΄ τµήµατος του ΣτΕ για την συζήτηση και προς 

αντίκρουση της µε αρίθµ. Κατ. 9021/2010 αίτηση ακύρωσης 

της Κυριακής Φυσσαράκη κατά της µε αριθµό 75/2009 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Πρώην ∆ήµου 

Μαλίων 

οµόφωνα. Χορηγεί 

ειδική εντολή και 

πληρεξουσιότητα 

στον Ν. Σ. του 

∆ήµου κ. 

Παχιαδάκη για να 

παραστεί στο ΣτΕ. 

19.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό 

105/331/99/2012 τελεσίδικης 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. 

268 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης. 

20. Απευθείας ανάθεση προκαταρτικής µελέτης γεωλογικής 

καταλληλότητας Α΄ Φάσης ΣΧΟΑΠ Επισκοπής ∆ήµου 

Χερσονήσου 

269 Εγκρίνεται 

οµόφωνα  

ΑΝΑΒΟΛΗ 

                 

      Ο Πρόεδρος  

               Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                     Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


