
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 13-6-2012 

 

  12
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         12-6-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Σύνταξη όρων για τις εργασίες ασφάλισης όλων των 

µεταφορικών µέσων του ∆ήµου 

285 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας γάλακτος 

εργαζοµένων έτους 2012 

286 Εγκρίνεται 

οµόφωνα  

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

εκτέλεση της προµήθειας οικοδοµικών υλικών. 

287 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3.  Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών της πρώτης 

δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 

για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 

λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012 

288 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 950,73 σε βάρος του ΚΑ 00.6423 

για την πληρωµή εξόδων τριών µετακινήσεων του Νοµικού 

Συµβούλου στην Αθήνα τον 1
ο
 και τον 3

ο
 µήνα έτους 2012. 

289 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

5.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.199,66 € για την εξόφληση της 

απαίτησης του Ε. Ντάκουλα και της αρίθµ. 51/2012 διαταγής 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου (απαίτηση από 

ανάθεση έργων στον πρώην ∆ήµο Επισκοπής). 

290 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

 

6.  Λήψη απόφασης για ορισµού ∆ικηγόρου προς υπεράσπιση 

του Γεωργίου ∆ανελάκη τέως Αντιδηµάρχου στο Α΄ 

Τριµελές Πληµµελειοδικείο Ηρακλείου 

291 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Ορίζεται 

ο κ. Ασπετάκης 

7.  Αποδοχή δωρεάς προς το ∆ήµου Χερσονήσου, ακινήτου 

(καταστήµατος) ιδιοκτησίας Μαρίας Σπηλιοπούλου (εντός 

σχεδίου πόλεως Λιµένος Χερσονήσου του ∆ήµου 

Χερσονήσου, επί της οδού Μίνωος αρίθµ. 11, εµβαδού 

περίπου  114 τµ), και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή 

φόρου δωρεάς, συµβολαιογραφικών εξόδων και εξόδων 

µεταγραφής 

292  Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Αποδεχόµαστε τη 

δωρεά 

8.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων 

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

293 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να µη 
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αίτησης αναστολής εκτέλεσης (938 ΚΠολ∆)] κατά της µε 

αριθµό 39/2012 (αριθµ. πρωτ. 39/2012) διαταγής πληρωµής 

του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε επί 

αιτήσεως της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία 

«ΒΑΚΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του ∆ήµου Χερσονήσου 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

9.  Λήψη απόφασης περί παροχής ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας στον έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου κ. 

Ιωάννη Ευαγ. Παχιαδάκη για παράσταση και εκπροσώπηση 

του ∆ήµου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην 

∆ήµου Μαλίων, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Χανίων, 

για τη συζήτηση και προς αντίκρουση της µε αρίθµ. καταθ. 

12/2012 αίτησης ακύρωσης της Μαρίας Χρονάκη κατά του 

ΑΣΕΠ και κατά του πρώην ∆ήµου Μαλίων 

294 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. ∆ίδει 

εντολή και 

πληρεξουσιότητα 

στον  Νοµικό 

Σύµβουλο κ. 

Παχιαδάκη 

10.  Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασµού για τη 

σύνδεση του βιολογικού καθαρισµού στο Βραχόκηπο 

295 Εγκρίνεται 

οµόφωνα χορηγεί 

παράταση µέχρι 31-

7-2012 

11.  Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωµή του έργου 

ασφαλτοστρώσεις οδών ∆ηµοτικού διαµερίσµατος 2010 

Λιµένος Χερσονήσου 

296 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

                       

Ο Πρόεδρος  

                   Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


