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ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ_Α 

 

          Α). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ  
 α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη κατά την 01-01-2011  
           Οι δικαστικές υποθέσεις του πρώην Δήμου Γουβών που εκκρεμούσαν κατά 
την  01-01-2011 καταγράφονται αναλυτικά στο με χρονολογία 28-12-2010 και με 
αριθμ. πρωτ. ΔΥ εμπιστευτικό έγγραφό μου προς εσάς με θέμα «παροχή 
πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις εκκρεμούσες υποθέσεις του Γραφείου 
Νομικής Υποστήριξης Δήμου Γουβών».  
 Με το παρόν έγγραφό μου παραθέτω εκ νέου και περιληπτικά τις 
αναφερόμενες σε αυτό υποθέσεις, αφαιρώντας υποθέσεις που έχουν τεθεί στο 
αρχείο και δεν ασκούν επιρροή στα οικονομικά δεδομένα του Δήμου και 
συμπληρώνοντας (με κίτρινη υπογράμμιση) τα νέα δεδομένα και την εξέλιξη των 
εν λόγω υποθέσεων από την 01-01-2011 μέχρι την 31-12-2011 αλλά και μέχρι 
σήμερα.  

1). Κατά τα έτη 2003-2006 επιδόθηκαν στον πρώην Δήμο Γουβών 
εβδομήντα δύο (72) αποφάσεις επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη 

Ηρακλείου, συνολικού ποσού 53.900 ευρώ.  
Ασκήθηκαν εβδομήντα δύο (72) προσφυγές ενώπιον του Μον. ΔιοικΠρΗρ 

αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί δικάσιμος για τη συζήτησή τους.  
Με την αριθμ.216/2007 απόφαση του Δ.Σ. Γουβών αποφασίστηκε η 

ρύθμιση της οφειλής (κατ΄ άρθρο 17 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 3491/2006) και 
κατεβλήθη το συνολικό ποσό των 31.403,78 ευρώ με το με αριθμό 228/2007 ΧΕΠ.  

2). Στη συνέχεια, κατά τα έτη 2007-2010 επιδόθηκαν στον πρώην Δήμο 
Γουβών τριάντα δύο (32) αποφάσεις επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη 
Ηρακλείου, συνολικού ποσού 31.500 ευρώ.  

Ασκήθηκαν τριάντα δύο (32) προσφυγές ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί δικάσιμος για τη 
συζήτησή τους.  

Επίσης ασκήθηκαν τριάντα (30) αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, από τις 
οποίες απορρίφθησαν είκοσι επτά (27) και έγιναν δεκτές μόνο τρεις (3). 

Με την αριθμ. 157/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γουβών, αποφασίστηκε η 
πληρωμή των τότε βεβαιωθέντων προστίμων και κατεβλήθη το  συνολικό ποσό 
των 13.634, 71 ευρώ με το αριθμ. 325/2010 ΧΕΠ.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3). Αριθμ.  πρωτ. Γ.Α 3330/ΤΠσ/478/2002 αγωγή του Αντωνίου Δωμαλάκη.. 

Αριθμ 124/2011 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Κρήτης, επιδικασθέν ποσό 
58.950,95 ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και ποσό 1.750 ευρώ 
ως δικαστική δαπάνη. Αριθμ. 365/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
ψήφιση πίστωσης ποσού 85.929,49 ευρώ (επιδικασθέν κεφάλαιο και τόκοι) και 
ποσού 1.750 ευρώ (δικαστική δαπάνη) Εξοφλήθηκε με το με αριθμ 314/2011 ΧΕΠ, 
συνολικού ποσού 87.678,18 ευρώ. 

4). Αριθμ. κατ. Γ.Α 9348/ΤΜ/1530/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Λυριτσάκη, 
ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 46.154,72 ευρώ ή 55.276,26 ευρώ (με 
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ΦΠΑ) με νόμιμο τόκο από 21-06-2000. Συζητήθηκε την 02-11-2011. Αριθμ. 

158/2012 απόφαση ΜΠΗρ. Εν μέρει δεκτή η αγωγή. Επιδικασθέν ποσό 46.154,72 

ευρώ νομιμότοκα με το τρέχον επιτόκιο και όχι προς 6% από την επίδοση της 
αγωγής και όχι από την  21-06-2000. Προσωρινά εκτελεστή για ποσό (10.000) 
ευρώ. Δεν έχει εισέτι επιδοθεί. Μετά την επίδοση θα ασκηθεί έφεση από το Δήμο 
Χερσονήσου με μοναδικό λόγο έφεσης την επιδίκαση τοκοφορίας με ποσοστό 
τόκου πλέον του 6% ετησίως. Πιθανολογείται η άσκηση έφεσης και από τον 
αντίδικο.   

5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 9350/ΤΠσ/1423/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Λυριτσάκη, 
ενώπιον του ΠολΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό: 130.210,44 ευρώ (με ΦΠΑ) με το νόμιμο 
τόκο από 21-06-2000. Συζητήθηκε την 25-11-2011 και απορρίφθηκε με τη με αριθμό 

152/2012 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Επιδόθηκε 
στον αντίδικο την 11-06-2012. Πιθανολογείται η άσκηση έφεσης από τον αντίδικο 
ενώπιον του Εφ.Αν.Κρήτης.  

6). Αριθμ. κατ. Γ.Α 9364/ΤΜ/1536/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Λυριτσάκη, 

ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό: 28.942,40 ευρώ (με ΦΠΑ) με το νόμιμο 
τόκο από 21-06-2000. Συζητήθηκε την 02-11-2011. Αριθμ. 9/2012 οριστική 

απόφαση του ΜονΠρΗρ. Επιδικασθέν ποσό 24.527 ευρώ, νομιμότοκα (με το τρέχον 
επιτόκιο συναλλαγών) από την επίδοση της αρχικής αγωγής, ήτοι από 21-06-2000 
μέχρι τη πλήρη εξόφληση. Προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (12.000) ευρώ. 
Αριθμ. 145/2012 απόφαση της Οικ. Επ. περί άσκησης έφεσης και ψήφισης 
πίστωσης ποσού (12.000) ευρώ για την πληρωμή του προσωρινά εκτελεστού 
ποσού. Ασκήθηκε από το Δήμο Χερσονήσου η με αριθμ. κατ. 103/19-03-2012 και 
με αριθμ. πρωτ. 340/26-03-2012 έφεση. Δικάσιμος: 12-03-2013.  

7). Αριθμ πρωτ. Γ.Α 1379/ΤΠσ/164/2008 αγωγή (χρηματική) του Αριστοτέλη 

Δερμιτζάκη ενώπιον του ΠολΠρΗ. Αιτούμενο ποσό: 138.807 ευρώ νομιμότοκα. 
Συζητήθηκε την 28-01-2011. Αριθμ. 279/2011 απόφαση του ΠολΠρΗ, με την οποία 
απορρίφθηκε η αγωγή. Επιδόθηκε η δικαστική απόφαση στον αντίδικο την 18-10-
2011. Δεν ασκήθησαν ένδικα μέσα εντός των νομίμων προθεσμιών (βλ. αριθμ. 
πρωτ. 4919/21-03-2012 πιστοποιητικό της Γραμ/τείας του ΠρΗρ) και η εν λόγω 
απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη.     

8). Αριθμ. κατ. Γ.Α 2814/ΤΜ/504/2010 αγωγή της Μυρτώς Βουλγαράκη, 
ενώπιον του ΜονΠρωτΗρ. Αιτούμενο ποσό 15.000 ευρώ, νομιμότοκα. Συζητήθηκε 

την 06-04-2011. Αριθμ 45/2012 απόφαση του ΜονΠρΗρ, εν μέρει δεκτή η αγωγή. 
Επιδικασθέν ποσό 4.998 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. 
Ασκήθηκε αριθμ. πρωτ. 68/29-03-2012 έφεση του Δήμου Χερσονήσου. Δικάσιμος: 
14-05-2013. Επίσης ασκήθηκε η αριθμ. πρωτ. 209/17-02-2012 έφεση της 
αντιδίκου. Δικάσιμος: 14-05-2013. 

9). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3310/ΤΜ/596/2010 αγωγή του Γεωργίου Πλευράκη, 
ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 15.000 ευρώ, νομιμότοκα Συζητήθηκε την 

04-05-2011. Αριθμ. 232/2011 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, εν μέρει δεκτή. Επιδικασθέν ποσό 10. 084,05 ευρώ νομιμότοκα (προς 
6%) ετησίως από την επίδοση. Αριθμ. 408/2011 απόφαση της Οικ. Επ. για μη 
άσκηση έφεσης και αριθμ. 639/2011 για ψήφιση πίστωσης ποσού 15.820,54 ευρώ 
για την εξόφλησή του. Καταβλήθηκε τμηματικά ποσό (5.000) ευρώ μέχρι 31-12-
2011.  Αριθμ. 62/2012 απόφαση Οικ. Επ. για επαναψήφιση του υπολοίπου της 
πίστωσης. 

10). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3642/ΤΜ/648/2010 αγωγή της «Γ. Σταυρακαντωνάκης 

Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 78.373,63 ευρώ, νομιμότοκα 
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Συζητήθηκε την 18-05-2011. Αριθμ. 351/3642/648/2011 οριστική απόφαση του 
ΜονΠρΗρ, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως απαράδεκτη. 

 Στη συνέχεια, για το ίδιο ποσό εκδόθηκε η με αριθμ. 506/1701/507/2012 
διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρΗρ (βλ. παρακάτω στις χρεωθείσες 
μετά την 01-01-2011 υποθέσεις). 

11). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3645/ΤΜ/6502010 αγωγή της «Γ. Σταυρακαντωνάκης 

Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό: 76.974,31 ευρώ, νομιμότοκα 
Δικάσιμος: 14-11-2012.  

12). Αριθμ. πρωτ. 208/02-11-2010 αγωγή της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε..», ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό: 3.716,40 ευρώ, νομιμότοκα 
Δικάσιμος:  09-05-2012. Ματαίωση λόγω των εκλογών της 06-05-2012.  

13). Aριθμ. πρωτ. 18/26-11-2008 αγωγή (μικροδιαφοράς) της Δ.Ε.Η. ΑΕ, 

ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό:  272,05 ευρώ νομιμότοκα. Δικάσιμος 
04-11-2011. Ματαίωση. 

14). Αριθμ. πρωτ. 5/13-01-20101 αγωγή της ΔΕΗ Α.Ε., ενώπιον του Ειρ. 
Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό: 1.554,23 ευρώ  νομιμότοκα. Δικάσιμος: 11-05-2011. 
Ματαίωση. 

15). Αριθμ. πρωτ. 3702/2009 αγωγή του Καλαμπόκη Ευσταθίου κλπ., κατά 
των: α). Αντωνίου Συγγελάκη, β). Δήμου Γουβών και γ). ασφαλιστικής εταιρίας με 
την επωνυμία «Διεθνής Ένωση ΑΕΕΓΑ», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
Αιτούμενο ποσό: 4.587 ευρώ, ως αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα το οποίο 
προκλήθηκε από τον α΄ εναγόμενο, που οδηγούσε το με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-
2188 ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Γουβών. Συζητήθηκε κατά τη 
δικάσιμο της 03-12-2010. Aριθμ. 307/2011 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών, εν μέρει δεκτή για συνολικό ποσό (1.000) ευρώ και (170) ευρώ δικαστική 
δαπάνη. Εξοφλήθηκε από την 3η ενάγουσα (ασφαλιστική εταιρία)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16). Aριθμ. 1966/6416/1971/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μον 

ΠρΗρ, επί αιτήσεως της «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» Αριθμ 218/2011 απόφαση της Οικ. Επ. 
για ψήφιση πίστωσης ποσού 57.475,18 ευρώ. Εξόφληση με  αριθμ  358/2011 και 
359/2011 ΧΕΠ.  

17). Aριθμ. 2157/6947/2159/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μον Πρ 
Ηρ, επί αιτήσεως της «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.»   Αριθμ.  219/2011 απόφαση της Οικ. Επ. 

για ψήφιση πίστωσης ποσού 28.560,28 ευρώ. Εξόφληση με αριθμ  360/2011 και 
361/2011 ΧΕΠ.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18). Αριθμ. κατ. Γ.Α 716/ΤΠσ/59/2010 αγωγή της Αγγελικής Φανταουτσάκη 

κλπ. (αγωγή προσβολής προσωπικότητας), ενώπιον του ΠολΠρΗρ. Αιτούμενο 
ποσό: 20.000 ευρώ, νομιμότοκα. Δικάσιμος: 08-04-2011. Αναβολή για 11-01-2013.  

19). Aριθμ. πρωτ. Γ.Α 3453/ΤΜ/532/2008 αγωγή (από αδικοπραξία) του 

Κων/νου Νικολούδη του Ιωάννου κλπ. ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 
120.500 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ. 24/2011 απόφαση του ΜονΠρΗρ, με την οποία 
αναβάλλεται τη συζήτηση της υπόθεσης μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί της 
έφεσης του πρώην Δήμου Γουβών κατά της με αριθμό 73/2008 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία έχει εκδοθεί επί της με αριθμ. 
πρωτ. Γ.Α 2086/ΤΠσ/249/2006 αναγνωριστικής αγωγής του Κων/νου Νικολούδη 
κλπ.. κατά του πρώην Δήμου Γουβών κλπ.   
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20). Αριθμ. κατ. 48/27-04-2007 αγωγή (αποζημίωσης από αδικοπραξία) της 

Ζαχαρένιας Κοκολάκη, ενώπιον του ΔΠΗ. Αιτούμενο ποσό: 20.864 ευρώ 
νομιμότοκα. Επιδόθηκε την 27-04-2007. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.   

21). Αριθμ. κατ. 152/03-07-2008 αγωγή (αποζημίωσης από αδικοπραξία) 

του Δημητρίου Γραφανάκη, ενώπιον του ΔΠΗρ. Αιτούμενο ποσό: 96. 378,80 ευρώ 
νομιμότοκα. Επιδόθηκε την 03-07-2008. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.   

22). Αριθμ. κατ. 151/03-07-2008 αγωγή (αποζημίωσης από αδικοπραξία) 

των Αντωνίου Συντιχάκη και Αδαμαντίας Συντιχάκη, ενώπιον του ΔΠΗ. Αιτούμενο 
ποσό: 71.997,68 ευρώ νομιμότοκα. Επιδόθηκε την 03-07-2008. Δεν έχει οριστεί 
δικάσιμος.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23). Aριθμ. πρωτ. 93/2010 αγωγή (εργατικών διαφορών) του δικηγόρου 

Ηρακλείου Κων/νου Ζαχαράκη, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό: 
2.831,08 ευρώ νομιμότοκα.  Αριθμ 105/2010 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου, εν μέρει δεκτή [για ποσό 2.306,95 νομιμότοκα (προς 6%) από την 
επίδοση]. Ασκήθηκε η με χρονολογία 11-04-2011 και με αριθμ. κατ. Γ.Α. 
2554/ΤΠ/207/2011 έφεση του Δήμου Χερσονήσου, η οποία συζητήθηκε την 10-02-

2012 και αναμένεται η έκδοση απόφασης επ΄αυτής. 
24). Αριθμ. πρωτ. Γ.Α 3041/ΕΓ/126/2006 (εργατική) αγωγή του Βασιλείου 

Φούρναρη και του Ματθαίου Παπαδάκη, ενώπιον του ΜονΠρΗρ  με αίτημα 
αναγνωριστεί ότι συνδέονται με το Δήμο Γουβών με σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου. Αριθμ 226/2007 απόφαση του ΜονΠρΗρ, με την οποία απορρίφθηκε η 
αγωγή. Άσκησαν τη με αριθμ. κατ. 242/07-06-2007 έφεση ενώπιον του Εφετείου 
Κρήτης, η οποία συζητήθηκε την 15-03-2011. Αριθμ. 339/2011 απόφαση του 

Εφετείου Κρήτης με την οποία απορρίπτεται την αγωγή ως μη νόμιμη. Δεν έχει 
επιδοθεί.  

25). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7338/ΕΓ/205/2008 αγωγή (εργατικών διαφορών) της 
δημοτικής υπαλλήλου Ελένης Συντιχάκη,  ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο 
ποσό: 69.039,05 ευρώ νομιμότοκα. Συζητήθηκε την 06-12-2010. Αριθμ. 533/2011 
οριστική απόφαση του ΜονΠρΗρ. Έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή και επιδικάστηκε 
ποσό 4.500 ευρώ ως επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας. Δεν έχει επιδοθεί. 
Άμα τη επιδόσει της θα ασκηθεί έφεση από το Δήμο Χερσονήσου εντός της 
νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών (518 παρ. 1 ΚΠολΔ) και πιθανολογείται ότι 
ασκηθεί έφεση και από την ενάγουσα.  

26). Αριθμ. πρωτ. 138/30-06-2009 αγωγή της Ειρήνης Ανδρουλάκη, 
δημοτικής υπαλλήλου, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, Αιτούμενο ποσό:  6.776 ευρώ 

(ειδική παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002,) Aριθμ. 46/2010 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, έγινε δεκτή η αγωγή για ποσό  6.776 ευρώ, νομιμότοκα 
(με το τρέχον επιτόκιο και όχι προς 6% ετησίως) από την επίδοση της αγωγής. 
Κατόπιν νόμιμης δήλωσης παραίτησης της ενάγουσας και περιορισμού του 
αιτήματός της, με αριθμ. 698/2011 απόφαση της Οικ. Επ. αποφασίστηκε η μη 
άσκηση έφεσης και με τη με αριθμό 790/2011 ψηφίστηκε πίστωση ποσού 6.058,55 

ευρώ Εκ νέου ψήφιση πίστωσης και πληρωμή του παραπάνω ποσού με ΧΕΠ 
έτους 2012.  

27). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3773/ΕΓ/87/2008 αγωγή (εργατικών διαφορών) της 

Ειρήνης Ανδρουλάκη, δημοτικής υπαλλήλου αορίστου χρόνου ενώπιον του Μον 
ΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό: 26.884,20 ευρώ νομιμότοκα Η συζήτηση της ματαιώθηκε 
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την 03-05-2010. Η αντίδικος μπορεί να την επαναφέρει με νέα κλήση προς 
συζήτηση.  

28). Αριθμ. πρωτ. 143/30-10-1996 αγωγή (χρηματική) της δημοτικής 

υπαλλήλου Γεωργίας Κουνενού-Μαυροφοράκη, ενώπιον του Τρ. ΔΠΗ κατά της 
πρώην Κοινότητας Ανώπολης (της οποίας καθολικός διάδοχος ήταν ο Δήμος 
Γουβών), κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. Αιτούμενο ποσό 18.556,65 ευρώ  
νομιμότοκα. Αριθμ. 499/30-11-2005 απόφαση του Α΄ Τρ. ΔΠΗ. Αριθμ. κατ. 57/08-
05-2006 έφεση Ελληνικού Δημοσίου. Αριθμ. 206/2009 τελεσίδικη και αμετάκλητη 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων. Αριθμ 299/2010 απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής Γουβών, περί ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 
23.109,16 ευρώ. Με το με αριθμό 208/2010 ΧΕΠ. πληρώθηκε τελικό ποσό 
18.487,33 ευρώ. Ασκήθηκε, ενώπιον του ΔΠΗ η με αριθμ. κατ. ΑΓ 21/01-02-2011 

αγωγή (αναγωγή) του Δήμου Χερσονήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με την 
οποία ζητείται η καταβολή ποσού 11.554,58 ευρώ νομιμότοκα, που αντιστοιχεί στο 
ήμισυ του συνολικού ποσού 23.109,16 ευρώ του με αριθμό 208/2010 ΧΕΠ του 
πρώην Δήμου Γουβών. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.  

29). Αριθμ. πρωτ. 32/07-03-2002 αγωγή (χρηματική) της δημοτικής 

υπαλλήλου Γεωργίας Κουνενού- Μαυροφοράκη, ενώπιον του Τρ. ΔΠΗ. Αιτούμενο 
ποσό: 7.894,92 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ. 96/2010 οριστική απόφαση του Α΄ 
Τριμελούς ΔΠΗ, έγινε δεκτή εν μέρει η ως άνω αγωγή για ποσό 2.955 ευρώ πλέον 
δώρων και επιδομάτων, αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων, νομιμότοκα από 
την επίδοση της αγωγής. Ασκήθηκε, ενώπιον του ΔΕΧ η με αριθμ. κατ. ΕΦ 16/24-

01-2011 έφεση του Δήμου Χερσονήσου. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.  
30). Αριθμ. κατ. 261/21-12-2007 αγωγή της Ειρήνης Δαγκωνάκη του 

Ζαχαρία, ενώπιον του ΔΠΗ. Αιτούμενο ποσό:  50.197,60 ευρώ ως αναδρομικούς 
μισθούς και επιδόματα για το χρονικό διάστημα που είχε απολυθεί από το Δήμο 
Γουβών δυνάμει σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, η οποία ακυρώθηκε με τη με 
αριθμό 29/2007 απόφαση του ΔΕΧ. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.  

31). Αριθμ. καταχ. 268/16-12-2004 αγωγή των  δημοτικών υπαλλήλων 
Θεονύμφης Σκυβαλάκη και Αριστέας Μαυράκη, ενώπιον του Μον. ΔΠΗ. Αιτούμενο 
ποσό 2.614 ευρώ για έκαστη νομιμότοκα. Επιδόθηκε την 29-12-2004. Δεν έχει 
οριστεί δικάσιμος.  

32). Αριθμ. κατ. ΑΓ 209/2009 αγωγή της δημοτικής υπαλλήλου Θεονύμφης 

Σκυβαλάκη. ενώπιον του Μον. ΔΠΗ. Αιτούμενο ποσό: 3.884,91 ευρώ + 150 ευρώ 
νομιμότοκα.. Επιδόθηκε την 19-06-2009. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.  

33). Αριθμ. κατ. 383/21-12-2006 αγωγή του Νικολάου Ακουμιανάκη κλπ. 

(συνολικά 40) μονίμων υπαλλήλων του πρώην Δήμου Γουβών, ενώπιον του Τρ. 
ΔΠΗ. Ειδική παροχής άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (176 ευρώ), νομιμότοκα. 
Επίδοση την 24-12-2008. Αιτούμενο συνολικό ποσό 368.764 ευρώ. Δεν έχει οριστεί 
δικάσιμος. Πιθανολογείται ότι  θα γίνει εν μέρει δεκτή και μόνο για αξιώσεις διετίας, 
δεδομένης της σχετικής νομολογίας [βλ. ΑΠ (ΟΛΟΜ) 31/2007, ΑΕΔ 32/2008 και 
ΑΕΔ 9/2009] .  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
34). Από 03-11-2004 προσφυγή του Βασιλείου Αλατζόγλου, από 22-12-

2004 προσφυγή του Ιωάννη Εμμ. Κουφάκη, από 17-05-2005 προσφυγή της 
«Ρεπανάκη Άννα και Σία Ο.Ε.» και από 15-03-2005 προσφυγή του Αριστείδη 
Κωνσταντινίδη (καταστήματα εκμίσθωσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων) κατά 
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αποφάσεων βεβαίωσης τέλους (2%) επί ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεών 
τους, ενώπιον του ΔΠΗ. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
35). Aριθμ. κατ. 132/2006 αίτηση ακύρωσης Πελαγίας Ζαχαριουδάκη, 

δημοτικής υπαλλήλου, ενώπιον του ΔΕΧ, για την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 
6.103/27-06-2006 αρνητικής απάντησης του Δημάρχου Γουβών, με αίτημα 
αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Συζητήθηκε 10-12-2009. Αριθμ 7/2010 απόφαση του 

Τρ. ΔΕΧ, με την οποία παραπέμπεται η υπόθεση να συζητηθεί ενώπιον του  ΔΠΗ, 
αλλά δεν έχει επιδοθεί κλήση.     

36). Αριθμ. κατ. 107/2006 αίτησης ακύρωσης της Ελένης Μανουσάκη, 

δημοτικής υπαλλήλου, ενώπιον του ΔΕΧ, για την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 
6.287/03-07-2006 απόφασης του Δημάρχου Γουβών, με αίτημα αναγνώρισης 
προϋπηρεσίας. Αριθμ. 26/2010 απόφαση του Τριμελούς ΔΕΧ παραπεμπτική στο 
ΔΠΗ. Συζητήθηκε στο ΔΠΗ την 28-09-2011. Αριθμ 77/2012 (προδικαστική) 

απόφαση του ΔΠΗ, με την οποία υποχρεούται η προσφεύγουσα να προσκομίσει 
στοιχεία.  

37). Αριθμ. κατ. 9/2009 αίτηση ακύρωσης του Τσερκιτζόγλου Πρόδρομου 

κατά του πρώην Δήμου Γουβών ενώπιον του ΔΕΧ. Συζητήθηκε την 17-11-2011 και 
αναμένεται έκδοση απόφασης.    

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 38). Αριθμ. κατ. 4785/2010 αίτηση ακύρωσης της σύμπραξης γραφείων 

μελετών «Έψιλον Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & Συμβούλων, Έψιλον Α.Ε.  – Ευθ. 

Γιαννακάκη  & ΣΙΑ Ε.Ε.. ΦΑΣΜΑ – Μάρκος Λύρας – Ευαγγελία Καραπετάκου – 
Γεώργιος Γκλάβας – Σπυρίδων Λαϊνάς» κατά της με αριθμό 297/2009 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Γουβών κλπ., ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει οριστεί δικάσιμος για τη συζήτησή της η 20-10-
2012 κατόπιν αναβολών (οίκοθεν).    

39).  Αριθμ κατ. 3900/15-12-2009 (Ε82/2010) αίτηση ακύρωσης του Δήμου 

Γουβών, ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της με 
1ης απόφασης του με αριθμό 36/08-10-2009 Πρακτικού της Επιτροπής (άρθρου 
152 Ν. 3463/2006) της Περιφέρειας Κρήτης, (αφορά αυθαίρετη κατάληψη 
αιγιαλού- παραλίας). Την 05-07-2011 διεγράφη από τις εκκρεμούσες ενώπιον του 
ΣτΕ υποθέσεις και παραπέμφθηυκε στο ΔΕΧ.Δεν έχει οριστεί δικάσιμος για τη 
συζήτησή της.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40). Αριθμ κατ. 1.025/20-11-2008 παρέμβαση (1η) του πρώην Δήμου 
Γουβών, ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της 
διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 831/1971), με την οποία απαλλοτριώθηκε 
αναγκαστικά, υπέρ του ΕΟΤ, έκταση συνολικού εμβαδού 199.420 τ.μ. στη θέση 
«Φλωρίδα» της παραθαλάσσιας περιοχής Καρτερού, δεδομένης της άσκησης της 
με αριθμ κατ. 173/2007 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, 
Δικάσιμος: 29-10-2012, κατόπιν αναβολών (οίκοθεν).  

41). Αριθμ κατ. 505/08-04-2010 παρέμβαση (2η) του πρώην Δήμου Γουβών, 
ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της διατήρησης 
της ισχύος της με αριθμ. Α 19616/5443/24-07-1961 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ 91/08-08-1961), δεδομένης 
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της άσκησης της με αριθμ κατ. 4855/2008 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του 
Συμβουλίου Επικρατείας. Δικάσιμος: 29-10-2012, κατόπιν αναβολών (οίκοθεν).  

42). Αριθμ κατ. 503/08-04-2010 παρέμβαση (3η) του πρώην Δήμου Γουβών, 
ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της διατήρησης 
της ισχύος της με αριθμ Α 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ 83/13-04-1971), δεδομένης 
της άσκησης της με αριθμ κατ. 3939/2008 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του 
Συμβουλίου Επικρατείας, Συζητήθηκε την 06-06-2011. Αριθμ. 2819/2011 απόφαση 

του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία έγινε δεκτή η εν λόγω αίτηση ακύρωσης. 
Δεν έχει επιδοθεί.  

43). Αριθμ κατ. 504/08-04-2010 παρέμβαση (4η) του πρώην Δήμου Γουβών, 
ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της διατήρησης 
της ισχύος της με αριθμ Α 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ 83/13-04-1971), δεδομένης 
της άσκησης της με αριθμ κατ. 3016/2009 αίτησης ακύρωσης. Συζητήθηκε την 01-

11-2010 Αριθμ. 4031/2010 απόφαση του ΣτΕ (Στ΄ Τμήμα), με την οποία έγινε δεκτή η 
αίτηση ακύρωσης. Η ως άνω δικαστική απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο 
Χερσονήσου την 16-09-2011.  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
44).  Αριθμ . κατ. Γ.Α 5484/ΑΠ/193/2007 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, 

κατά διαφόρων φερόμενων ιδιοκτητών και, μεταξύ αυτών και του πρώην Δήμου 
Γουβών, για καθορισμό προσωρινής τιμή μονάδος για τα σε αυτήν αναφερόμενα 
ακίνητα και, μεταξύ των άλλων, για τα ΚΠ 013 και ΚΠ 014 ακίνητα ιδιοκτησίας του 
Δήμου Γουβών για κηρυχθείσα συμπληρωματική αναγκαστική  απαλλοτρίωση για 
την Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη. Αριθμ 

157/2009 απόφαση του ΜονΠρΗρ, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ασκηθείσα 
από τον πρώην  Δήμο Γουβών αναταίτηση και επιδικάστηκε για το ΚΠ  013 τιμή 
μονάδος 200 ευρώ ανά τ.μ., ήτοι  54,02 τ.μ Χ 200 ευρώ ανά τ.μ., =  10.804 ευρώ 
και για  το ΚΠ  014 τιμή μονάδος  15 ευρώ ανά τ.μ., ήτοι  11.194,50 τ.μ. Χ 15 ευρώ 
ανά τ.μ. = 167.917,50 ευρώ. Συνεπώς, συνολική (για ΚΠ 013 και ΚΠ 014)  
επιδικασθείσα αξία 178.721,50 ευρώ.  

Ο πρώην Δήμος Γουβών άσκησε τη με αριθμ πρωτ. 896/19-11-2009 αίτηση 

για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Δικάσιμος:  
07-12-2010. Αναβολή για 03-04-2012. βλ. και αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, 
ορισθείσα στην ίδια δικάσιμο. Οι ως άνω αιτήσεις καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδος μεταφέρθηκαν στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 2 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ 219Α/03-10-2011).  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
45). Αριθμ. πρωτ. 5874/13-06-2003 προσφυγή του ΙΚΑ Ν. Αλικαρνασσού 

κατά της με αριθμ. 53/Συν.10/26-02-2003 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής 
Επιτροπής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Νέας Αλικαρνασσού, ενώπιον του ΔΠΗ 
(αριθμ. κατ. βιβλίου 300/13-06-2003).  

Αριθμ. κατ. 352/24-07-2003 προσφυγή της Βασιλείας Συντιχάκη – 
Μανουσάκη κατά της με αριθμ. 53/Συν.10/26-02-2003 απόφαση της Τοπικής 
Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Νέας Αλικαρνασσού.  

 Ασκήθηκε η με αριθμ κατ. ΠΟ3/14-10-2011 παρέμβαση του Δήμου 

Χερσονήσου υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ. 53/Συν.10/26-02-2003 
απόφασή της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υπ/τος ΙΚΑ Νέας Αλικαρνασσού 
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με την οποία έγινε δεκτή ένσταση του πρώην Δήμου Γουβών κατά ΠΕΕ και 
ΠΕΠΕΕ. του ΙΚΑ Ν. Αλικαρνασσού. Δικάσιμος: 18-01-2012. Αναβολή για 26-09-
2012. 

Σημειώνεται ότι ο πρώην Δήμος Γουβών, κάνοντας χρήση των διατάξεων 
του άρθρου 30 παρ. 1β΄ του Ν. 3202/2003 και του άρθρου 19 παρ. 1β΄ του Ν. 
3242/2004, εξόφλησε ολοσχερώς τη βασική οφειλή του προς το ΙΚΑ Νέας 
Αλικαρνασσού με το με αριθμό 28/2005 ΧΕΠ ποσού 61.487, 86 ευρώ και σήμερα 
δεν οφείλει κανένα ποσό για την παραπάνω αναφερόμενη αιτία.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

46Α). Με το αριθμ. 82/2005 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 
Ηρακλείου παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος Δημήτριος Φουκαράκης του 
Πολύβιου και της Μαρίας, πρώην δημοτικός ταμίας, στο ακροατήριο του αρμόδιου 
Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Κρήτης για να δικαστεί για την πράξη της 
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ΄ εξακολούθηση, συνολικού ποσού 129.329,33 
ευρώ. Ενόψει εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης κατέβαλε το παραπάνω ποσό. Με 
την αριθμ 138/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Χανίων καταδικάστηκε 
τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή. Με την αριθμ. πρωτ. 
9887/25-09-2009 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Γουβών, διαπιστώθηκε η 
αυτοδίκαιη έκπτωση του ως άνω υπαλλήλου από την Υπηρεσία του πρώην Δήμου 
Γουβών, από 30-04-2009.  

 Ο ως άνω κατηγορούμενος άσκησε την αριθμ. κατ. 127/2006 έφεση κατά 

της πράξης καταλογισμού του παραπάνω ποσού πλέον προσαυξήσεων, ενώπιον 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αριθμ. 1508/2009 απόφαση του 7ου Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω έφεση, ήτοι  δεν ήρθη 
ο σχετικός καταλογισμός και αναμένεται η είσπραξη από τη Β΄ ΔΟΥ και η απόδοση 
στο Δήμο Χερσονήσου, ως καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου Γουβών, του 
εναπομένοντος ποσού (υπολοίπου κεφαλαίου και προσαυξήσεων μέχρι την 
είσπραξη).        

 

46Β). Με το αριθμ. 129/2008 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 

Ηρακλείου παραπέμφθηκε ο ίδιος κατηγορούμενος Δημήτριος Φουκαράκης του 

Πολύβιου και της Μαρίας, πρώην δημοτικός ταμίας, στο ακροατήριο του αρμόδιου 
Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Κρήτης προκειμένου να δικαστεί για την 
πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ΄ εξακολούθηση, συνολικού ποσού 

24.876,89 ευρώ. Ο πρώην Δήμος Γουβών έχει δηλώσει σχετικά παράσταση 
πολιτικής αγωγής. Δικάσιμος: 09-11-2012. Mε τη με αριθμό 2921/09-06-2009 
απόφαση καταλογισμού καταλογίστηκε υπέρ του Δήμου Γουβών και σε βάρος του 
υπολόγου Δημητρίου Φουκαράκη ποσό ύψους 29.216,39 ευρώ (22.648,39 ευρώ 

κεφάλαιο + 6.568 ευρώ προσαυξήσεις), το οποίο ποσό  έχει ήδη βεβαιωθεί νόμιμα 
από το αρμόδιο τμήμα της Β΄ ΔΟΥ Ηρακλείου και αναμένεται η είσπραξη από τη Β΄ 
ΔΟΥ και η απόδοση  στο Δήμο Χερσονήσου, ως καθολικό διάδοχο του πρώην 
Δήμου Γουβών, του εν λόγω ποσού (πλέον των νομίμων προσαυξήσεων μέχρι την 
είσπραξη).      

------------------------------------------------------------------------------------------ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
1). Aριθμ. πρωτ. Γ.Α 2711/ΤΠπ/367/2001 (διεκδικητική ) αγωγή του πρώην 

Δήμου Γουβών κατά των Ιωάννη Λιαπάκη κλπ. και η οποία αφορά ακίνητο 
συνολικής εκτάσεως 12 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Κοψάς» Κοκκίνη Χάνι της 
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κτηματικής περιφέρειας Ανώπολης. Η εν λόγω αγωγή έγινε δεκτή με τη με αριθμ. 

107/2711/367/2003 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Αριθμ. 
πρωτ. 74/26-08-2003 έφεση των αντιδίκων, ενώπιον του Εφετείου Κρήτης, Αριθμ. 

685/2005 απόφαση του Εφετείου Κρήτης, με την οποία απερρίφθη η έφεση των 
αντιδίκων. Οι αντίδικοι έχουν ασκήσει τη με αριθμ. πρωτ. 22/13-03-2006 αίτηση 

αναίρεσης, ενώπιον του Αρείου Πάγου, για τη συζήτηση της οποίας όμως δεν έχει 
επιδοθεί κλήση. Πάντως, οι  αντίδικοι αποβλήθηκαν, σε εκτέλεση της ως άνω 
τελεσίδικης απόφασης, από το επίδικο ακίνητο με τη με αριθμό 450/18-07-2007 
έκθεση αναγκαστικής εκτέλεσης - αποβολής της δικαστικής επιμελήτριας 
Ηρακλείου Ειρήνης Μουστακάκη.      

2). Σε βάρος της πρώην Κοινότητας Ανώπολης, της οποίας καθολικός 
διάδοχος ήταν ο Δήμος Γουβών, είχε ασκηθεί η με χρονολογία 20-02-1998 με 
αριθμ πρωτ. Γ.Α 1131/ΤΠπ/165/1998 αναγνωριστική αγωγή των Ιωάννη Λιαπάκη 

κλπ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία  αφορά ακίνητο 
εκτάσεως 400 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Κοψάς» της κτηματικής 
περιφέρειας Ανώπολης. Εκδόθηκε σχετικά η με αριθμ. 118/1131/165/1999 
(προδικαστική) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία 
διατάχθηκε εξέταση μαρτύρων, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

3). Αριθμ. πρωτ. Γ.Α 969/ΤΠ/133/2007 κλήση για μετ΄ απόδειξη συζήτηση 

της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη κλπ. σε βάρος του πρώην Δήμου Γουβών, ενώπιον 
του ΠολΠρΗρ, που αφορά τη με χρονολογία 04-04-1988 αναγνωριστική αγωγή 
του αποβιώσαντος Ανδρέα Φραγκιαδάκη του Ευαγγέλου και τη με αριθμ. πρωτ. 
108/1989 κύρια παρέμβαση της πρώην Κοινότητας Ανώπολης, επί των οποίων 
έχει εκδοθεί η με αριθμό 575/1989 (προδικαστική) απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία διατάχθηκε η διεξαγωγή αποδείξεων. 
Αριθμ 318/2008 (προδικαστική) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή αποδείξεων κατόπιν επίδοσής 
της με επιμέλεια των εναγόντων. Η εν λόγω απόφαση δεν έχει επιδοθεί από τους 
αντιδίκους μέχρι σήμερα.  

4). Αριθμ. πρωτ. Γ.Α 2086/ΤΠσ/249/2006 αναγνωριστική αγωγή του 

Κων/νου Νικολούδη κλπ.. Αριθμ. 73/2008 οριστική απόφαση του ΠολΠρ Ηρ, με την 
οποία έγινε δεκτή η εν λόγω αγωγή. Αριθμ κατ. 205/19-05-2008 και αριθμ πρωτ. 
415/2008  έφεση του πρώην Δήμου Γουβών, η οποία συζητήθηκε την 04-10-2011. 

Αριθμ. 575/2011 απόφαση του Εφετείου Κρήτης, παραπεμπτική στο Εφετείο 
Ανατολικής Κρήτης. Επιδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 31/2012 κλήση των εφεσιβλήτων. 
Δικάσιμος: 11-02-2014, ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.    

5). Αριθμ. πρωτ. 117/02-07-2008 διεκδικητική αγωγή του Καλυβωκά 

Φιλίππου του Διονυσίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. Αριθμ. 23/2010 

οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, με την οποία απορρίφθηκε η 
ως άνω αγωγή. Δεν ασκήθηκε έφεση από τον ηττηθέντα αντίδικο μέχρι και 09-02-
2010, οπότε έχει πλέον καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη, (βλ. αριθμ. πρωτ. 
33/13-09-2011 πιστοποιητικό της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου.  

6). Αριθμ. πρωτ. Γ.Α 6716/ΤΜ/1258/2006 κλήση της Στυλιανής–Αλεξάνδρας 

Καλλιβωκά του Διονυσίου, για συζήτηση της με αριθμ κατ. Γ.Α 4973/ΤΜ/999/2005 
διεκδικητική αγωγή της κατά του πρώην Δήμου Γουβών. Επιδόθηκε νέα κλήση για 
τη δικάσιμο της 12-05-2010 οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 21-09-2011, 

οπότε δεν εκφωνήθηκε (ματαιώθηκε) ελλείψει πινακίου. Πιθανολογείται ότι θα 
ασκηθεί κλήση για επαναφορά της προς συζήτηση. Επίσης πιθανολογείται ότι θα 
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απορριφθεί δεδομένης της απόρριψης της υπό στοιχείο (α/α 11)  αγωγής του 
συγκυρίου Καλυβωκά Φίλιππου, με την προαναφερόμενη με αριθμό 23/2010 
αμετάκλητη απόφαση του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου.   

7). Αριθμ. 213/1789/445/2004 οριστική απόφαση ΜονΠρΗρ, με την οποία 
έγινε  δεκτή η με αριθμ. πρωτ. Γ.Α 1701/ΤΜ/346/2002  διεκδικητική αγωγή του 

Παναγιώτη Μουζακιώτη κατά του πρώην Δήμου Γουβών και κατά του Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Οικοδομικός και Παραθεριστικός Συνεταιρισμός 
Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν.Ε. Νομού Ηρακλείου». Ασκήθηκε η με αριθμ .κατ. 
114/28-03-2007 έφεση τόσο από τον ως άνω Οικοδομικό Συνεταιρισμό όσο και 
από τον πρώην Δήμο Γουβών. Συζητήθηκε την 15-03-2011. Αριθμ. 686/2011 
απόφαση  του Εφετείου Κρήτης, η οποία δεν έχει ακόμη επιδοθεί και με την οποία 
απορρίφθηκε η ως άνω έφεση.  

8). Αριθμ. πρωτ. Γ.Α 1354/ΤΠσ/151/2006 αγωγή (αρνητική κυριότητας) της 

Μαρίας Κούτρα–Φλουρή κατά του πρώην Δήμου Γουβών, ενώπιον του ΠολΠρΗρ, 
Αριθμ. 83/2007 οριστική απόφαση του ΠολΠρΗρ, με την οποία έγινε δεκτή η εν 
λόγω αγωγή. Ασκήθηκε από τον πρώην Δήμο Γουβών η αριθμ. κατ. 162/2007 και 
με αριθμ. πρωτ. 436/2007 έφεση ενώπιον του Εφετείου Κρήτης. Συζητήθηκε την 
17-05-2011.  Αριθμ. 671/2011 απόφαση  του Εφετείου Κρήτης, η οποία δεν έχει 
ακόμη επιδοθεί και με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω έφεση. 

9). Αριθμ. πρωτ. 38/02-02-2007 (αναγνωριστική) αγωγή της Ειρήνης 

Σπυριδάκη –Δετοράκη κλπ., σε βάρος του πρώην Δήμου Γουβών κλπ., ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. Αριθμ. 46/2008 οριστική απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η εν λόγω αγωγή. 
Ασκήθηκε η αριθμ .πρωτ. 10/28-05-2009 έφεση του πρώην Δήμου Γουβών. 
Επίσης ασκήθηκε η αριθμ πρωτ. 11/28-05-2009 έφεση από τους 7ο και 8η των 
εναγομένων καθώς και η με αριθμ. πρωτ. 5/16-04-2009 έφεση των εναγόντων. 
Συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 21-10-2011. Αριθμ 100/2012 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία έγιναν δεκτές όλες οι 
ασκηθείσες εφέσεις, εξαφανίστηκε η με αριθμό 46/2008 απόφαση του  
Ειρηνοδικείου Χερσονήσου και παραπέμπεται η ένδικη αγωγή για εκδίκαση στο 
αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου για να δικαστεί σε α΄ βαθμό. 

 

 β). Υποθέσεις που επιδόθηκαν και εν γένει προέκυψαν μετά 
την 01-01-2011 &  οι  οποίες χρεώθηκαν  σ΄ εμένα.    

 

ΑΓΩΓΕΣ  

1). Αριθμ. κατ. 5.700/17-12-2010 αγωγή της «Ι. ΝΙΚΑΣ-Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε.», 
ενώπιον του Ειρ. Αθηνών. Είδη οδοσήμανσης. Αιτούμενο ποσό 564,06 ευρώ. 
Δικάσιμος 15-03-2011. Αριθμ. 1440/2011 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών. Αριθμ. 
272/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και για ψήφιση 
πίστωσης. 

 2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7730/ΤΜ/1257/2010 αγωγή (904 επ. ΑΚ) του 
Π.Ο.ΣΥ.ΔΑ.Ν.Η., ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά του Συνδέσμου Ύδρευσης Γουβών-
Επισκοπής.  Αιτούμενο ποσό 17.508,42 ευρώ. Δικάσιμος 23-11-2011. Αναβολή για 
05-12-2012. 

3). Αριθμ. κατ. Γ.Α 293/ΤΜ/56/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) Νικολάου Μόνια, 
ενώπιον του ΜονΠρΗρ) κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 12.380 ευρώ. 
Δικάσιμος: 07-03-2012. Αναβολή για 06-11-2013.  
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4). Αριθμ. πρωτ. 127/31-05-2012 αγωγή Μάρκογλου Γεωργίου, εργολάβου 
οικοδομών, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, κατά του ΔΧ, ως καθολικού διαδόχου του 
πρώην ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 5.675 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Δικάσιμος: 17-04-2013.  

5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 427/ΤΜ/76/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της «Ν.& Ε. 
Χαραλαμπάκης Ο.Ε.» ενώπιον του ΜονΠρΗρ. κατά (πρώην) Δ. Γουβών & 
(πρώην) Δ. Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 61.839,08 ευρώ (54.831,84 & 7.007,24 
ευρώ αντίστοιχα) Δικάσιμος: 07-03-2012. Αναβολή για 13-11-2013 
 6). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1220/ΤΜ/198/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της «Χ. 
ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 
45.531,43 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Δικάσιμος: 25-04-2012. Αναβολή για 16-10-2013. 

7). Αριθμ. πρωτ. 176/26-09-2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) Χρήστου 
Ριτσόπουλου, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 
13.951,28 ευρώ. Δικάσιμος: 13-06-2012, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η 
έκδοση απόφασης.  

8). Αριθμ. πρωτ. 24/21-02-2011, 25/21-02-2011, 26/21-02-2011, 27/21-02-
2011 και 28/21-02-2011 αγωγές (904 επ. ΑΚ) «ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον 
του Ειρ. Χερ/σου, κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενα ποσά: 11.950,49 ευρώ, 11.815,35 

ευρώ, 11.884,39 ευρώ, 11.842,97 ευρώ και 7.926,02 ευρώ. Δικάσιμος: 14-03-2012. 
Αναβολή για 13-03-2013. 
 9). Αριθμ. κατ. Γ.Α 2653/ΤΜ/437/2012 αγωγή (904 επ. ΑΚ) 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του ΜονΠρΗρ, κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο 
ποσό 33.755,09 ευρώ. Δικάσιμος: 11-12-2013.  

10). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1282/ΤΠσ/101/2012 αγωγή (904 επ. ΑΚ) Ψυλλάκη 
Εμμανουήλ, ενώπιον του ΠολΠρΗρ., κατά του ΔΧ, ως καθολικού διαδόχου του 
πρώην ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 123.000 ευρώ. Δικάσιμος: 10-01-2014.  

11). Αριθμ κατ. Γ.Α 8395/ΤΠσ/1334/2010 αγωγή (αρνητική) του Γεωργίου 
Μπιτσακάκη, ενώπιον του ΠολΠρΗρ,  κατά του πρώην ΔΓ. Επίδοση την 07-03-
2012. Δικάσιμος: 11-05-2012. Αναβολή για 14-03-2014. 
  ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1). Αριθμ. 213/2010 (αριθμ. πρωτ. 213/2010) διαταγή πληρωμής του Ειρ. 
Χερ/σου, επί αιτήσεως της «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.»  κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 
4.895,02 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 23/07-02-2011 και αριθμ 59/29-03-2011 
αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ  240/2011 και 
366/2011 αποφάσεις Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης κατόπιν αντίστοιχων 
εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεών μου. 

2). Αριθμ. 9/9626/3024/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρ Ηρ 
επί αιτήσεως της «Αφοί Τσαγκαράκη και Υιοί Ο.Ε.» κατά του (πρώην) Δήμου 
Γουβών. Ποσό 229.974,60 ευρώ και κατόπιν ορθού υπολογισμού 215.160,46 ευρώ. 
Αριθμ 32/15-02-2011 και αριθμ 368/2011 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ 699/31-10-2011 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση 
πίστωσης κατόπιν σχετικών εισηγήσεών μου.  Εκ νέου ψήφιση πίστωσης σε 
βάρος προϋπολογισμού έτους 2012.  

3). Αριθμ. 7/9623/3022//2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρ 
Ηρ, επί αιτήσεως της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΕΔΙΑΔΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 292.494,46 

ευρώ. Επίδοση την 25-02-2011. Αριθμ 55/16-03-2011 απόφαση Οικ. Επ. για 
άσκηση ενδίκων. Ασκήθηκε η αριθμ. κατ. Γ.Α. 1977/ΤΠσ/169/2011 ανακοπή. 
Δικάσιμος: 23-11-2012 και η αριθμ. κατ. Γ.Α ΑΣΦ/946/2011 αίτηση αναστολής 
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εκτέλεσης. Δικάσιμος: 17-06-2011. Αναβολή για 02-12-2011. Αναβολή για 01-06-
2012, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.   

4). Αριθμ. 91/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου, επί αιτήσεως της 

«ΕΤΑΜ Α.Ε.»  κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 6.664 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 606/2011 
και αριθμ. 697/2011 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων.  
Αριθμ 788/2011 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης. Εξόφληση με αριθμ. 
555/2011 ΧΕΠ συνολικού ποσού 7.136,17 ευρώ. 

5). Αριθμ. 2036/6307/2094/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως Κων/νου Γ. Καστανάκη κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 
73.748,98 ευρώ νομιμότοκα.. Αριθμ 696/2011 απόφαση  Οικ. Επ. . για μη άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων και αριθμ. 809/2011 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση 
ενδίκων μέσων και για ψήφιση πίστωσης. Μερική εξόφληση με αριθμ. 559/2011 
ΧΕΠ συνολικού ποσού 20.085,91 ευρώ. Εκ νέου ψήφιση πίστωσης σε βάρος 
προϋπολογισμού έτους 2012 με αριθμ. 131/2012 και 188/2012 αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής.  

6). Αριθμ. 2547/8106/2630/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως Μαρή Μύρωνος κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 45.691,23 

ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 51/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων. Αριθμ 185/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων και για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.346,07 ευρώ. Επίσης ψήφιση 
πίστωσης ποσού 45.691,23 ευρώ, ήτοι του επιδικασθέντος κεφαλαίου με αριθμ 
131/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

7). Αριθμ. 105/331/99/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρΗρ, 
επί αιτήσεως Φαζάκη Γεωργίου κατά του ΔΧ, ως καθολικού διαδόχου του ΔΓ.. 
Ποσό 33.483 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 136/2012 και αριθμ 244/2012 απόφαση Οικ. 
Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ  268/2012 απόφαση Οικ. Επ. για 
ψήφιση πίστωσης ποσού 1.181,39 ευρώ και αριθμ 131/2012 απόφαση Οικ. Επ. 
για ψήφιση πίστωσης ποσού 33.483 ευρώ, ήτοι του επιδικασθέντος κεφαλαίου.  

8). Aριθμ. 506/1701/507/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως της «Γ. Σταυρακαντωνάκης Α.Ε.Β.Ε»  κατά του ΔΧ, ως 
καθολικού διαδόχου του πρώην ΔΓ. Ποσό 78.373,63 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 
246/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθηματων.  2η επίδοση την 
22-06-2012. Προθεσμία  για ανακοπή μέχρι την 06-07-2012. Δεν συντρέχει λόγος 
άσκησης ανακοπής (933 ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης, οπότε θα 
ληφθεί σχετική απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και, στη 
συνέχεια, κατόπιν πάλι εισήγησής μου, η ψήφιση της σχετικής πίστωσης.  

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1). Αριθμ. κατ. 134/2007 αίτηση ακύρωσης της Δέσποινας Ζαχαριουδάκη 
κατά 1). Υπουργού Περιβάλλοντος κλπ. Βλ. κοινοποίηση του διοικητικού φακέλου 
στο Δήμο Χερσονήσου την 25-02-2011 (άρθρο 94 Ν. 3852/2010). Διοικητικό 

Εφετείο Χανίων. Δικάσιμος: 26-04-2012, οπότε συζητήθηκε με παράσταση του 
Δήμου Ηρακλείου.    
 2). Αριθμ. κατ. 156/2007 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΑΕΞΤΕ» κατά 1). Υπουργού Περιβάλλοντος 
κλπ. Βλ. κοινοποίηση του διοικητικού φακέλου στο Δήμο Χερσονήσου την 25-02-
2011 (άρθρο 94 Ν. 3852/2010). Διοικητικό Εφετείο Χανίων. Δικάσιμος: 20-09-
2012.  
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3). Από 21-09-2006 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά 1). Υπουργού 
Περιβάλλοντος κλπ. Βλ. κοινοποίηση στο Δήμο Χερσονήσου την 17-04-2012 
(άρθρο 94, 95 και 282 παρ. 2 του Ν. 3852/2010). Διοικητικό Εφετείο Χανίων. 
Δικάσιμος: 17-11-2011. Αριθμ 7/2012 απόφαση ΔΕΧ, με την οποία ορίζεται 
δικάσιμος η 20-09-2012 με κλήση του Δήμου Χερσονήσου    

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4Α). Αριθμ. κατ. 9811/2010 αίτηση ακύρωσης των Φανταουτσάκη Αγγελικής 
κλπ. (συν. 2) κατά της αριθμ πρωτ. ΔΜΕΟ/4644/ε/647ΠΣ/08-09-2010 απόφασης 
του Δ/ντή της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιϊας, Τμήμα ε, με την οποία 
εγκρίνεται οριστική μελέτη άμεσων μέτρων του κόμβου Ανώπολης του ΒΟΑΚ 
(αριθμ έργου 2004ΣΜ0713000ΣΑΜ071/3). Συμβούλιο Επικρατείας/Δ΄ Τμήμα. 
Δικάσιμος: 08-11-2011. Αναβολή για 06-12-2011. Ασκήθηκε  από το Δήμο 
Χερσονήσου η με αριθμ κατ. 1042/28-11-2011 παρέμβαση. Συζητήθηκε την 06-12-

2011. Αναμένεται η  έκδοση απόφασης.  
 4Β). Αριθμ. κατ. 2001/2010 αίτηση αναστολής εκτέλεσης των 
Φανταουτσάκη Αγγελικής κλπ. (συν. 2) κατά της αριθμ πρωτ. 
ΔΜΕΟ/4644/ε/647ΠΣ/08-09-2010 απόφασης του Δ/ντή της Δ/νσης Μελετών 
Έργων Οδοποιϊας, Τμήμα ε, με την οποία εγκρίνεται οριστική μελέτη άμεσων 
μέτρων του κόμβου Ανώπολης του ΒΟΑΚ (αριθμ έργου 
2004ΣΜ0713000ΣΑΜ071/3). Συμβούλιο Επικρατείας/Δ΄ Τμήμα. Ασκήθηκε  από το 
Δήμο Χερσονήσου η με αριθμ κατ. 1091/06-12-2011 υπόμνημα-παρέμβαση. 
Αναμένεται η έκδοση απόφασης.   

------------------------------------------------------------------------------------------ 
5Α). Ασκήθηκε η αριθμ. κατάθεσης 1036/06-02-2012 αίτηση ακύρωσης του 

Δήμου Χερσονήσου, ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, κατά της με αριθμ πρωτ. 
3809/01-11-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης για «ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος θραύσης αδρανών υλικών της 
εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Δυο Γκρεμοί» Ανώπολης του 
Δήμου Χερσονήσου. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος. Εισήγηση προς Οικ. Επ. για 
άσκηση ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, αίτησης για την αναστολή 
εκτέλεσης (κατ΄ άρθρο 52 ΠΔ 18/1989). 

 5Β). Αριθμ πρωτ. 1465/03-05-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για: α). άρση της αναστολής της αριθμ. πρωτ. 
3809/01-11-2011 απόφασής του και β) τροποποίηση-επικαιροποίηση της με αριθμ 
πρωτ. 3809/01-11-2011 απόφασής του για «ανανέωση της έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
συγκροτήματος θραύσης αδρανών υλικών της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ 

Α.Ε.», στη θέση «Δυο Γκρεμοί» Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου. Εισήγηση 
προς Οικ. Επ. για άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης 
(κατ΄ άρθρο 52 ΠΔ 18/1989) της με αριθμ πρωτ. 1465/03-05-2012 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

---------------------------------------------------------------------------------------  
6). Ασκήθηκε η αριθμ κατ. 977/11-11-2011 παρέμβαση (5η ) του Δήμου 

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ 
Τμήματος του ΣτΕ, υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-
04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 83/1971), με 
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την οποία απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά, για χάριν δημόσιας ωφέλειας, υπέρ του 
ΕΟΤ, έκταση συνολικού εμβαδού 199.420 τ.μ. στη θέση « Καρτερός», δεδομένης 
της άσκησης της με αριθμ κατ. 5978/2007 αίτησης ακύρωσης των Μανιαδή Ελένης 
κλπ. (συν. 4). Δικάσιμος: 21-11-2011, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση 
απόφασης.  
 7). Ασκήθηκε η αριθμ. κατ. 978/11-11-2011 παρέμβαση (6η) του Δήμου 
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ 
Τμήματος του ΣτΕ, υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-
04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 83/1971 
δεδομένης της άσκησης της με αριθμ κατ. 6711/2008 αίτησης ακύρωσης των 
Aκράτου Ευτυχίας κλπ. (συν. 11). Δικάσιμος: 06-02-2012, οπότε συζητήθηκε και 
αναμένεται η έκδοση απόφασης.   
 8). Ασκήθηκε η αριθμ. κατ. 979/11-11-2011 παρέμβαση (7η) του Δήμου 
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ 
Τμήματος του ΣτΕ, υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-
04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 83/1971), 
δεδομένης της άσκησης της με αριθμ κατ. 7155/2010 αίτησης ακύρωσης των 
Bουκυκλάρη Όλγας κλπ. (συν. 4). Δικάσιμος: 15-10-2012. 
                Σχετική με τις παραπάνω (με α/α 6-8) υποθέσεις είναι και η με αριθμ 
πρωτ. Ν.Υ. 119/14-05-2012 γνωμοδότηση–εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
και η με αριθμό 222/2012 απόφαση του Δ.Σ. για «ανανέωση παραχώρησης 
χρήσης τουριστικών ακινήτων Καρτερού» 

---------------------------------------------------------------------------------------  
9). Αριθμ. κατ. ΑΝ 119/2011 αίτηση αναστολής (άρθρου 228 ΚΔΔ) της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ–ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ», 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά του ΔΧ, περί αναστολής 
εκτέλεσης της με α/α 4/2011 αναγκαστικής κατάσχεσης του ΔΧ εις χείρας τρίτου 
Αριθμ. 172/2012 απόφαση αναβλητική με την οποία υποχρεούται ο Δήμος 
Χερσονήσου να διαβιβάσει πλήρη φάκελο.  

10). Αριθμ. κατ. ΑΝ 46/2012, 47/2012 48/2012, 49/2012, 50/2012, 51/2012, 
52/2012 και 53/2012 (οκτώ) αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, του Μύρωνος Κτιστάκη του Εμμανουήλ κατά 
αποφάσεων επιβολής τελών παρεπιδημούντων και ισόποσων προστίμων 
δεδομένης της άσκησης αντίστοιχων (οκτώ) προσφυγών. Συνεργασία με Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών για αποστολή διοικητικών φακέλων και έκθεσης 
απόψεων.  

11). Αριθμ. κατ. 41/2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (άρθρου 5 Ν. 
3886/2010) «ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά του ΔΧ κλπ. 
αφορώσα το έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός 
των ορίων του παλιού Δήμου Γουβών» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων 
Συζητήθηκε με παράσταση και κατάθεση υπομνήματος. Αριθμ 14/2011 απόφαση 
του ΔΕΧ Μονομελούς Σύνθεσης.  

12). Αριθμ. 109/2011, 110/2011, 111/2011 και 112/2011 αποφάσεις (Χ4) 
επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου, συνολικού ποσού 1.600 
ευρώ. 

Αριθμ 733/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση προσφυγών 
και μη άσκηση αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης. Ασκήθηκαν οι αριθμ κατ. 
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ΠΡ208/2011, ΠΡ2092011, ΠΡ2102011 και  ΠΡ211/2012  προσφυγές αντίστοιχα 
ενώπιον του ΔΠΗ.  

ΔΙΑΦΟΡΑ 

 1). Σύνταξη της αριθμ πρωτ. Ν.Υ. 85/10-06-2011 εισήγησης για έκδοση 
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Πλευράκη Εμμανουήλ του Γεωργίου 
κλπ. για κατάληψη τμήματος δημοτικής οδού στον οικισμό Κάτω Γουβών. Σύνταξη 
του αριθμ πρωτ. 21552/Ν.Υ. 119/28-07-2011 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 
του Αντιδημάρχου Οικονομικών σε εκτέλεση της με αριθμ. 267/2011 σχετικής 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2). Σύνταξη του με αριθμ πρωτ. 20.247/Ν.Υ.112/19-07-2011 εγγράφου 
επανυποβολής των αριθμ. 27/2011 και 28/2011 ΧΕΠ Δήμου Χερ/σου προς 2η Υπ. 
Επιτρόπου ΕΣ αφορώντα τη δημοτική υπάλληλο Μαρία Βερίγου. Σύνταξη και 
άσκηση της από 22-12-2011 αίτησης ανάκλησης του Δήμου Χερσονήσου κατά της 
με αριθμό 103/2011 Πράξης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αναμένεται 
η έκδοση απόφασης.  

3). Με χρονολογία 18-12-2009 και με αριθμ. κατ. 355/2009 [αριθμ. πρωτ. 
400/2010) έφεση  του Γεωργίου Αντωνακάκη, ενώπιον του Εφετείου Κρήτης κατά 
1). Νικολάου Λαυρεντάκη ………………….. κλπ. ………….12). Δήμου Γουβών 
κλπ. ……………. και κατά της με αριθμό 270/2009 οριστικής απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Δικάσιμος: 06-12-2011. Αναμένεται η 
επίδοση νέας κλήσης του εκκαλούντος ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ( 
άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4022/2011, ΦΕΚ 219/τ. Α/03-10-2011).  

 
Β). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
 
 α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη κατά την 01-01-2011 & οι 
οποίες χρεώθηκαν σ΄εμένα.  
 

 1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7260/ΕΓ/190/2008 αγωγή Καρουζάκη Χαράλαμπου,  
κλπ., ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά (πρώην) ΔΧ. Επίδομα ΚΥΑ 2/75109/002/18-02-
2003 (ΦΕΚ 176Β΄) [210 ευρώ κλπ]. Δικάσιμος: 18-01-2010. Αναβολή για 07-02-
2011, οπότε ματαιώθηκε.  
 2). Αριθμ. πρωτ. 179/15-09-2010 αγωγή (μικροδιαφοράς) Μαρίας–
Αλεξάνδρας Σταματάκη, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, κατά (πρώην) ΔΧ.  Αιτούμενο 
ποσό 1.157,41 ευρώ. Δικάσιμος: 16-11-2011. Συζητήθηκε. Αριθμ. 21/2012 απόφαση 

Ειρ. Χερ/σου, μη εισέτι επιδοθείσα, που κάνει δεκτή την αγωγή.  
 3). Αριθμ. πρωτ. 86/11-5-2010 αγωγή ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου κατά (πρώην) ΔΧ.  
Αιτούμενο ποσό 6.374,25 ευρώ. Δικάσιμος: 09-03-2011.  Αναβολή για 18-01-2012 
και, περαιτέρω, για 13-02-2013. 
 4). Αριθμ. πρωτ. 76/03-5-2010 αγωγή Μαρίας–Αλεξάνδρας Σταματάκη, 
ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου κλπ.  Αιτούμενο 
ποσό 10.080 ευρώ. Δικάσιμος: 16-11-2011. Συζητήθηκε. Αριθμ. 22/2012 απόφαση 

Ειρ. Χερσονήσου, μη εισέτι επιδοθείσα, που κάνει δεκτή την αγωγή.  
5). Αριθμ. πρωτ. 208/02-11-2010 αγωγή της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε..», ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, κατά του (πρώην) ΔΧ. Αιτούμενο ποσό 3.596,21 
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ευρώ. Δικάσιμος 16-11-2011. Αναβολή για 09-05-2012. Ματαίωση λόγω των 
βουλευτικών εκλογών της 06-05-2012.  

6). Αριθμ. κατ. 71/2008 αίτηση ακύρωσης της Μεταξίας Παπαδάκη, ενώπιον 
του Δ.Ε. Χανίων, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου κλπ.  Δικάσιμος: 20-01-2011. 
Αναβολή για 14-04-2011.  Αναβολή για 19-05-2011 οπότε συζητήθηκε. Αριθμ 
51/2012 απόφαση ΔΕΧ, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω αίτηση ακύρωσης.   

  
 β). Υποθέσεις που επιδόθηκαν και εν γένει προέκυψαν μετά 
την 01-01-2011 & οι οποίες χρεώθηκαν σ΄εμένα.  
           1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 752/ΤΜ/133/2011 αγωγή (χρηματική ……… & 904 επ. 
ΑΚ) Δημητρίου Γ. Κουβίδη, ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά (πρώην) ΔΧ. Αιτούμενο 
ποσό 12.348,95 ευρώ. Δικάσιμος: 21-03-2012. Αναβολή για 20-11-2013.  
        2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 753/ΤΜ/134/2011 αγωγή (χρηματική ……… & 904 επ. ΑΚ) 
της «Ε. ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώπιον του ΜονΠρΗρ. κατά (πρώην) ΔΧ. 
Αιτούμενο ποσό 40.610,62 ευρώ. Δικάσιμος: 21-03-2012.  Αναβολή για 20-11-
2013.  

3). Κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο και ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της 
η 13η Νοεμβρίου 2012, ενώπιον του Β2 Πολιτικού Τμήματος του ΑΠ, η από 02-03-
2010 και με αριθμ κατ. 79/2010 αίτηση αναίρεσης του πρώην Δήμου Χερσονήσου 

κατά των Γεωργίου Ασπετάκη, δικηγόρου, Φιλιππάκη Σοφίας κλπ. δημοτικών 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου και κατά της με αριθμό 247/2009 τελεσίδικης 
απόφασης του ΠολΠρΗρ, με την οποία απορρίφθηκε η αριθμ. κατ. ΓΑ. 
2166/ΤΠσ/238/2008 έφεση του πρώην ΔΧ κατά της με αριθμ 138/2007 ερήμην 
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, με την οποία είχε γίνει δεκτή 
αγωγή των ως άνω εναγόντων για το επίδομα των 176 ευρώ (άρθρο 14 Ν. 

3016/2002) και υποχρεώνει τον πρώην Δήμο Χερσονήσου να καταβάλλει στον 1ο  
ενάγοντα ποσό 11.528 ευρώ και σε καθένα από τους 3ο, 4η και 5ο ενάγοντες το 
ποσό των 11.748 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4). Αριθμ. 719/2155/734/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ., επί αιτήσεως της «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά του πρώην ΔΧ. Ποσό 26.775 

ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ. 75/2011 και αριθμ. 382/2011 αποφάσεις Οικονομικής 
Επιτροπής για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ. αριθμ 514/2011 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης. Εκ νέου ψήφιση πίστωσης σε 
βάρος του προϋπολογισμού έτους 2012 με αριθμ. 130/2012 και αριθμ. 134/2012 
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. 

5). Αριθμ. 720/2156/735/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρΗ,  
επί αιτήσεως της «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά του πρώην ΔΧ. Ποσό 22.123,75 ευρώ νομιμότοκα.  
Αριθμ. 76/2011 και αριθμ. 383/2011 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για μη 
άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και αριθμ 515/2011 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης.  

6). Αριθμ. 39/2012 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου, επί αιτήσεως της 

«ΒΑΚΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του ΔΧ. Αριθμ. 
219/2012 και 293/2012 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. 
Αριθμ 128/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης ποσού 
15.257,13 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 80.8116.0011 του προϋπολογισμού 
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οικονομικού έτους 2012 και στην επόμενη συνεδρίαση (13η) της Οικ. Επ. θα 
εισηγηθώ την ψήφιση πίστωσης του ποσού των δικαστικών εξόδων.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7). Αριθμ. κατ. 116/2008 αίτηση ακύρωσης των Κων/νου Εμμ. Λαρεντζάκη 
κλπ (συν. 2) κατά 1). Υπουργού Περιβάλλοντος κλπ. Βλ. κοινοποίηση του 
διοικητικού φακέλου στο Δήμο Χερσονήσου την 01-08-2011 (άρθρο 94 Ν. 
3852/2010). Διοικητικό Εφετείο Χανίων. Δικάσιμος: 20-09-2012.   

8). Από 16-02-2007 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε.» κατά 1). Υπουργού 
Περιβάλλοντος κλπ. Βλ. κοινοποίηση του διοικητικού φακέλου στο Δήμο 
Χερσονήσου την 17-04-2012 (άρθρο 94, 95 και 282 παρ. 2 του Ν. 3852/2010). 
Διοικητικό Εφετείο Χανίων. Δικάσιμος: 17-11-2011.  Αριθμ 10/2012 απόφαση 
ΔΕΧ, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 20-09-2012 με κλήση του Δήμου 
Χερσονήσου.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
9). Αριθμ. κατ. ΑΝ 202/2011 αίτηση αναστολής (άρθρου 228 ΚΔΔ) του Ιωάννη 

Κοσμαδάκη του Νικολάου, ενώπιον του ΔΠρΗρ, κατά του Δήμου Χερσονήσου, 
περί αναστολής εκτέλεσης  της με αριθμ. 46/2011 αναγκαστικής κατάσχεσης του 
ΔΧ εις χείρας τρίτου. Αριθμ. 216/2012 απόφαση απορριπτική.  

10). Αριθμ. κατ. ΑΝ 12/2012 αίτηση αναστολής (άρθρου 228 ΚΔΔ) της 
εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», 
ενώπιον του ΔΠρΗρ περί αναστολής εκτέλεσης της με αριθμ. 52/2011 
αναγκαστικής κατάσχεσης του ΔΧ εις χείρας τρίτου. Αριθμ 149/2012 απόφαση 
απορριπτική.  

11). Αριθμ. κατ. ΑΝ 29/2011 αίτηση αναστολής (άρθρου 228 ΚΔΔ) του 
Εμμανουήλ Σταυρουλάκη, ενώπιον του ΔΠρ Ηρακλείου, κατά του Δήμου 
Χερσονήσου, περί αναστολής εκτέλεσης  της με αριθμ. 48/2011 αναγκαστικής 
κατάσχεσης του ΔΧ εις χείρας τρίτου Αριθμ 141/2012 απόφαση απορριπτική.  
  

Γ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ  
 α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη  κατά την 01-01-2011 & οι 

οποίες χρεώθηκαν σ΄ εμένα.  

 1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 4058/ΤΠσ/376/2010 αγωγή (χρηματική) της «HELESI–

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.», ενώπιον του ΠολΠρΗρ, κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων 
κλπ. Αιτούμενο ποσό: 106.354,57 ευρώ. Δικάσιμος: 18-11-2011. Αναβολή για 15-
11-2013. 
 2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3593/ΕΓ/762010 αγωγή Γεωργίου Πετράκη & Νίκης 
Καλλέργη κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων, ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 
29.060 ευρώ. Συζητήθηκε την 21-11-2011. Αριθμ 900/2011 απόφαση ΜΠΗρ. 
Επιδικασθέν ποσό 14.530 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ. 52/2012 απόφαση Οικ. Επ. για 
μη άσκηση έφεσης αριθμ. 60/2012 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης 
συνολικού ποσού 16.273,53 ευρώ και αριθμ. 221/2012 απόφαση Οικ. Επ. για 
ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 220 ευρώ.  

3). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1059/ΤΠσ/101/2010 αγωγή του (πρώην) Δήμου Μαλίων 
κατά ……….. & της  ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

Α.Ε.», ενώπιον του ΠολΠρΗρ. Δικάσιμος: 15-04-2011. Αναβολή για 22-03-2013.  
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 4). Αριθμ. κατ. Γ.Α 2247/ΤΠσ/231/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Σουρανάκη, 
ενώπιον του ΠολΠρΗρ, κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων κλπ. Αίτημα: η αναγνώριση 
της ακυρότητας δήλωσης παραχώρησης ενώπιον Συμβολαιογράφου. Δικάσιμος: 
23-09-2011. Αναβολή για 17-05-2013. 
 5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1094/ΤΑΚ/384/2010 αγωγή του Αμπαρτζάκη Γεωργίου, 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων. Ποσό 
10.513,65 ευρώ. Δικάσιμος: 01-11-2011. Αναβολή για 04-03-2014.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 6). Αριθμ. κατ. ΠΡ 165/14-05-2009 προσφυγή (Ν. 702/77) του ΚΑΠΗ 

(πρώην) Δήμου Μαλίων κατά αριθμ 49(13-02-2009) απόφασης της Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ Λ. 
Χερσονήσου. Αρχική δικάσιμος: 20-10-2010. Συζητήθηκε, κατόπιν αναβολών, την 
30-11-2011 και αναμένεται έκδοση απόφασης.  

  
 β). Υποθέσεις που επιδόθηκαν και εν γένει προέκυψαν μετά 
την 01-01-2011 & οι οποίες χρεώθηκαν σ΄εμένα.  

 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1). Αριθμ πρωτ. 20/11-02-2011 αγωγή της «ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό 3.261,41 ευρώ. 
Δικάσιμος 18-01-2012. Αναβολή για 13-02-2013.  

2). Αριθμ. πρωτ. 228/23-12-2009 αγωγή της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε..», ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου κατά του (πρώην) Δήμου Μαλίων. Αιτούμενο 
ποσό 5.277,79 ευρώ. Αρχική δικάσιμος 16-06-2010 Αναβολή 13-04-2011 και, 
περαιτέρω, για 09-05-2012, οπότε ματαίωση λόγω των βουλευτικών εκλογών της 
06-05-2012.  

3). Αριθμ. 300/2011 οριστική απόφαση του ΜονΠρΗρ, 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 Δήμου Μαλίων. 
Επιδικασθέν ποσό 15.748,17 ευρώ νομιμότοκα Επίδοση την 04-08-2011. Αριθμ 
606/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση έφεσης, κατόπιν 
εισήγησής μου, αφού ήταν ομολογημένη η αγωγή και αριθμ 789/2011 απόφαση 
της Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 19.224,03 ευρώ. Εκ νέου 
ψήφιση πίστωσης με αριθμ. 128/2012 και αριθμ. 189/2012 αποφάσεις Οικ. Επ.  

4). Αριθμ. πρωτ. 14/08-02-2010 αίτηση αναίρεσης του Μιχαήλ Διαμαντάκη 
κατά του Δήμου Μαλίων και κατά της με αριθμό 301/2009 τελεσίδικης απόφασης 
του (Πολιτικού) Εφετείου Κρήτης. Άρειος Πάγος-Γ΄ Τμήμα Δικάσιμος: 25-01-2012. 
Αποστολή φακέλου. Συζητήθηκε. Αριθμ 653/2012 (δημ. 23-04-2012) απόφαση, με 
την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης.    

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5). Αριθμ. 1771/5209/1754/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως της κοινοπραξίας με την  επωνυμία «Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε – ΒΡΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ» κατά του (πρώην) Δήμου Μαλίων. Επιδικασθέν 

ποσό 288.440,67 ευρώ και ποσό 4.635 ως δικαστική δαπάνη. Επίδοση την 31-08-
2011. Αριθμ 607/2011 απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. 
Ασκήθηκε η αριθμ κατ. Γ.Α 6062/ΤΠσ/463/2011 ανακοπή (632 παρ. 1 ΚΠολΔ). 
Δικάσιμος: 26-04-2013. Επίσης ασκήθηκε η αριθμ. κατ. Γ.Α ΑΣΦ/2856/2011 
αίτηση αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 2 ΚΠολΔ).. Δικάσιμος: 04-11-2011. 
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Αναβολή για  09-03-2012. Αριθμ 637/2012 απόφαση του ΜΠΗρ (διαδικασία 
ασφαλιστικών) με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση της αριθμ 1771/2011 διαταγής 
πληρωμής του ΜΠΗρ. μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσης 
προσφυγής.  

6). Αριθμ. 2052/6340/2075/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως Καπετανάκη Μηνά, κατά του (πρώην) Δήμου Μαλίων. 
Επιδικασθέν ποσό 25.253,52 ευρώ νομιμότοκα. Επίδοση την 16-11-2011. Αριθμ. 
740/2011 απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων.  Ασκήθηκε η με 

αριθμ κατ. Γ.Α 7683/ΤΜ/1357/2011 ανακοπή (632 παρ. 1 ΚΠολΔ). Δικάσιμος: 10-04-
2013. Επίσης ασκήθηκε η αριθ κατ. Γ.Α ΑΣΦ 84/2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης 

(632 παρ. 2 ΚΠολΔ). Δικάσιμος 09-03-2012. Αναβολή (αιτήσει του καθ΄ ού) για 18-
05-2012 και, περαιτέρω, για 21-09-2012. Έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή 
αναστολής εκτέλεσης.   

 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 1Α). Αριθμ. κατ. 9021/2010 αίτηση ακύρωσης της Κυριακής Φυσσαράκη 
κατά της με αριθμό 75/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του (πρώην) 
Δήμου Μαλίων. Συμβούλιο Επικρατείας/Ε΄ Τμήμα. Δικάσιμος: 16-05-2012. 
Αναβολή (οίκοθεν) για 10-10-2012  

1Β). Αριθμ. κατ. 101/2011 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Κυριακής 
Φυσσαράκη κατά της με αριθμό 75/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του (πρώην) Δήμου Μαλίων. Συμβούλιο Επικρατείας/Ε΄ Τμήμα. Έγινε παραίτηση 
από την αιτούσα.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2). Αριθμ. κατ. 7604/2008 έφεση του (πρώην) Δήμου Μαλίων κατά α). της 
αριθμ. 68/2008 απόφασης του Δ.Ε.Χ. και β). της Στασινής Δημοπούλου. 
Συμβούλιο Επικρατείας/Γ΄ Τμήμα. Αρχική δικάσιμος: 17-03-2011. Νέα δικάσιμος, 
κατόπιν αναβολών (οίκοθεν) η 04-10-2012.  
 3). Αριθμ. καταχ. ΑΚ3031/09-12-2009 αίτηση ακύρωσης της Μαρίας Χρονάκη  
κατά 1). ΑΣΕΠ και 2). πρώην Δήμου Μαλίων. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών/ΙΑ΄ 
Τμήμα. Δικάσιμος: 30-09-2011. Απεστάλη διοικητικός φάκελος και έκθεση 
απόψεων και υπεβλήθη υπόμνημα. Συζητήθηκε. Αριθμ. 2366/2011 απόφαση 

παραπεμπτική στο ΔΕΧ. Ορισθείσα δικάσιμος στο ΔΕΧ η 14-06-2012. Αναβολή, 
λόγω εκλογών, για 15-11-2012. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
4). Αριθμ. κατ. ΑΝ 133/2011 αίτηση αναστολής (άρθρου 228 ΚΔΔ) της 

«ΒΑΤΣΑΚΗΣ Ι.-ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «EUROMOTOR 

E.E.», ενώπιον του ΔΠρΗρ. κατά του Δήμου Χερσονήσου, περί αναστολής 
εκτέλεσης  της με αριθμ. 12/2011 αναγκαστικής κατάσχεσης του ΔΧ εις χείρας 
τρίτου. Αριθμ. 173/2012 απόφαση αναβλητική με την οποία υποχρεούται ο Δήμος 
Χερσονήσου να διαβιβάσει πλήρη φάκελο.  

5). Αριθμ. κατ. ΑΝ 208/2011 αίτηση αναστολής (άρθρου 228 ΚΔΔ) του Μιχαήλ 
Διαμαντάκη του Εμμανουήλ ενώπιον του ΔΠρΗρ, κατά του Δήμου Χερσονήσου, 
περί αναστολής εκτέλεσης της με αριθμ. 23/2011 αναγκαστικής κατάσχεσης του 
ΔΧ εις χείρας τρίτου. Αριθμ 182/2012 απόφαση απορριπτική.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
6). Αριθμ κατ. ΑΝ 95/2011, 96/2011, 97/2011, 98/2011, 106/2011,107/2011, 

108/2011, 109/2011, 110/2011 και 126/2011 αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης και 
αντίστοιχες προσφυγές κατά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, 
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με τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα εκμίσθωσης 

μοτοποδηλάτων ευρισκόμενα κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Μαλίων και 
Χερσονήσου. Συνεργασία με Γραφείο Καταστημάτων, σύνταξη και αποστολή στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου αντίστοιχων υπομνημάτων προς αντίκρουση 
των παραπάνω αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης και των αντίστοιχων αιτημάτων 
χορήγησης προσωρινής διαταγής.  

7). Συνεργασία με Γραφείο Καταστημάτων σε θέματα επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων για μη νόμιμη λειτουργία ΚΥΕ και για ανάκληση προσωρινών διαταγών 
σε περίπτωση παράβασης των όρων τους. Ειδικότερα: α). Αριθμ πρωτ. 1008/08-
03-2012 αίτησης περί ανάκλησης της από 22-07-2011 προσωρινής διαταγής κατά 
Αχινά Θεοδώρου. Αναμένεται η έκδοση απόφασης,  β). Αριθμ πρωτ. 1009/08-03-
2012 αίτησης περί ανάκλησης της από 27-07-2011 προσωρινής διαταγής κατά 
Τσαγκαράκη Αθανασίου. Αριθμ 98/2011απόφαση Β΄ Τρ. ΔΠΗ που κάνει δεκτή την 
αίτηση αναστολής του Τσαγκαράκη Αθανασίου.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 8). Αριθμ. κατ. ΠΡ78/2003 προσφυγή (Ν. 1406/1983) του Ευάγγελου 
Ρουσάκη, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Δ.Π.Η., κατά αριθμ. 273/2003 απόφασης του 
τότε Αντιδημάρχου (πρώην) Δήμου Μαλίων (για σφράγιση ΚΥΕ).  Δικάσιμος: 21-
12-2011 Αναβολή (αιτήσει του προσφεύγοντος) για 24-10-2012. 
 9). Αριθμ. κατ. ΠΡ 83/2003 προσφυγή (Ν. 1406/1983) του Αρτέμιου 
Τσαγκαράκη, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Δ.Π.Η., κατά του αριθμ. 96/2003 
απόφασης πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 18  Ν. 22118/1994, 
με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 234/2003 απόφαση του Δ.Σ. Μαλίων για 
προσωρινή αποσφράγιση ΚΥΕ. Δικάσιμος: 21-12-2011. Αναβολή (αιτήσει του 
προσφεύγοντος) για 24-10-2012. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10). Αριθμ. 173/2011, 174/2011, 175/2011, 176/2011, 177/2011, 178/2011, 
179/2011, 180/2011, 197/2011, 198/2011, 199/2011, 200/2011  και 201/2011  
αποφάσεις (Χ13) επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου, 
συνολικού ποσού 8.000 ευρώ. 

Αριθμ 143/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση προσφυγών 
και μη άσκηση αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης. Ασκήθηκαν οι αριθμ κατ. 
ΠΡ42/2012, ΠΡ43/2012, ΠΡ45/2012, ΠΡ44/2012, ΠΡ46/2012, ΠΡ48/2012, ΠΡ47/2012, 
ΠΡ36/2012, ΠΡ37/2012, ΠΡ38/2012, ΠΡ39/2012, ΠΡ40/2012 και ΠΡ41/2012  

προσφυγές αντίστοιχα.  
                Σχετική με την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσωστών είναι και αριθμ 
πρωτ. Ν.Υ. 110/09-05-2012 γνωμοδότησή μου προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών. 

 
Δ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  
 α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη κατά την 01-01-2011 & οι 
οποίες παρελήφθησαν από εμένα & χρεώθηκαν σ΄εμένα .  

 

1). Αριθμ. 2701/8711/2723/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως Βασιλικής Μπαλιάκα Ποσό επιταγής προς πληρωμή: 
14.801,60 ευρώ. 1η επίδοση την 08-12-2010. Δεν ασκήθηκε ανακοπή εμπρόθεσμα 
από τον πρώην Δήμο Επισκοπής. Λήψη αντιγράφου από αρχείο Δήμου 
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Επισκοπής και από πληρεξούσιο δικηγόρο (Δημ. Κατσαμπρακάκη) την 11-02-
2011. 2η επίδοση την 15-03-2011 & εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για μη 
άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ 60/29-03-2011 απόφαση Οικ. Επ. για μη 
άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. 3η επίδοση την 07-06-2011 και αριθμ. 367/21-06-
2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης. Εξόφληση με. ΧΕΠ 
447/2011 συνολικού ποσού 15.212,05 ευρώ.  

2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3541/ΤΜ/630/2010 (χρηματική) αγωγή του Εμμανουήλ 
Γαλανάκη κατά του Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 21.395 ευρώ. Δικάσιμος: 
11-05-2011. Ματαίωση λόγω αποχής δικαστικών υπαλλήλων. Δεν επιδόθηκε νέα 
κλήση του ενάγοντος. 

3). Αριθμ. κατ. Γ.Α 726/ΤΠσ/61/2010 (αναγνωριστική κλπ.) αγωγή των 
Κων/νου Σκουλά κλπ (συν. 9) κατά του Δήμου Επισκοπής κλπ. Δικάσιμος: 28-05-
2010. Αριθμ απόφ. 414/2010 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Δεν 
έχει εισέτι επιδοθεί κια δεν έχει καταστεί τελεσίδικη. Δημοσίευση την 13-08-2010. 
Προθεσμία για άσκηση έφεσης μέχρι 13-08-2013. 

 β). Υποθέσεις που επιδόθηκαν και εν γένει προέκυψαν μετά 
την 01-01-2011 & χρεώθηκαν σ΄εμένα .   
 1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1974/ΜΚΦ/112/2010 αγωγή (μικροδιαφοράς) της 
«ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», ενώπιον του Ειρ.Ηρ.  Αιτούμενο 
ποσό 1.029,46 ευρώ. Δικάσιμος: 24-05-2011. Αναβολή για 29-05-2012, οπότε 
συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.  
 2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1896/ΜΚΦ/110/2010 αγωγή (μικροδιαφοράς) «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε..», ενώπιον του Ειρ. Ηρ. Αιτούμενο ποσό 1.284,54 ευρώ. 
Δικάσιμος: 24-05-2011. Αναβολή για 29-05-2012 οπότε συζητήθηκε και αναμένεται 
η έκδοση απόφασης.  

3). Αριθμ. κατ. 14336//2011 αγωγή (μικροδιαφοράς) της «Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ- 

Δ. ΡΑΜΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώπιον του Ειρ. Θεσ/κης. Προμήθεια τοπογραφικών 
οργάνων. Αιτούμενο ποσό 5.000 ευρώ. Δικάσιμος: 15-11-2012.  
 4). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7982/ΤΜ/1418/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά (πρώην) Συνδέσμου 
Ύδρευσης Επισκοπής ……….  Αιτούμενο ποσό 29.915,74 ευρώ. Δικάσιμος: 17-04-
2013.  
 5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 8217ΤΜ/1474/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 53.971,55 ευρώ. 
Δικάσιμος: 15-05-2013.  
 6). Αριθμ. κατ. Γ.Α 273/ΤΜ/46/2012 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ», ενώπιον του ΜονΠρ Ηρακλείου κατά (πρώην) Δήμου 
Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό 20.855,83 ευρώ. Δικάσιμος: 22-05-2013.  
 7). Αριθμ. πρωτ. 160/-5-10-2011 κλήση της εφεσίβλητης Αικατερίνης Φ. 
Σφακιανάκη με την οποία επανεφέρεται προς συζήτηση, ενώπιον του Εφετείου 
Ανατολικής Κρήτης, η αριθμ. πρωτ. 22/2009 (αριθμ. κατ. 366/2008) έφεση του 
πρώην Δήμου Επισκοπής κατά αυτής και κατά της με αριθμό 263/2008 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Αφορά υπόθεση εμπραγμάτου δικαίου. 
Δικάσιμος: 18-09-2012.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
8). Αριθμ. 1908/5984/1983/2011 διαταγή πληρωμής του ΜονΠρΗρ. επί 

αιτήσεως της «Μ&Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» Ποσό 34.793,99 ευρώ νομιμότοκα. 
Αριθμ 661/2011 και 787/2011 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων 
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βοηθημάτων και αριθμ  808/2011 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης. 
Μερική εξόφληση με αριθμ. 560/2011 ΧΕΠ συνολικού ποσού 9.929,99 ευρώ. Εκ 
νέου ψήφιση πίστωσης με αριθμ 131/2012 και 187/2012 αποφάσεις Οικ. Επ.  
 9). Αριθμ. 129/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου, επί αιτήσεως 

Ζαχαρία Ροδιτάκη. Ποσό 10.507,98 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 736/2011 και αριθμ. 
7/2012 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και αριθμ  
58/2012 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης. Εξόφληση με αριθμ. 42/2012 
ΧΕΠ συνολικού ποσού 11.128,27 ευρώ. 

10). Αριθμ. 130/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου επί αιτήσεως  

Ζαχαρία Ροδιτάκη. Ποσό 9.930 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 737/2011 και αριθμ. 
8/2012 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και αριθμ  
59/2012 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης Έκδοση αριθμ. 100/2012 ΧΕΠ 
συνολικού ποσού 10.526,19 ευρώ αλλά μη εξόφληση.  
 10Α). Από 04-05-2012 αναγκαστική κατάσχεση (κατασχετήριο έγγραφο) του 
Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου, εις χείρας τρίτου (της 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.) ποσού (11.025,40) ευρώ 
δυνάμει της από 04-01-2012 επιταγής προς πληρωμή και προς εκτέλεση του με 
αριθμό 145/2011 α΄ εκτελεστού απογράφου της αριθμό 130/2011 διαταγής 
πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου Αριθμ 249/2012 απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων. Ασκήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 120/22-05-2012 ανακοπή (933 

ΚΠολΔ) ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Δικάσιμος: 26-09-2012. Επίσης ασκήθηκε η 

αριθμ πρωτ. 131/06-06-2012 αίτηση αναστολής (938 ΚΠολΔ). Δικάσιμος: 25-07-
2012. Δεν χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης. Ο επισπεύδων 
εισέπραξε από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,  την 11-06-2012, ποσό 
5.336,59  ευρώ. 
 10Β). Από 13-06-2012 αναγκαστική κατάσχεση (κατασχετήριο έγγραφο) του 
Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου, εις χείρας τρίτου (της 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.) ποσού (5.975,35) ευρώ 
δυνάμει της από 04-01-2012 επιταγής προς πληρωμή και προς εκτέλεση του με 
αριθμό 145/2011 α΄ εκτελεστού απογράφου της αριθμό 130/2011 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή 
για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Επίδοση την 14-06-2012. Προθεσμία για 
άσκηση ανακοπής (933 ΚΠολΔ) μέχρι 29-06-2012.  

11). Αριθμ. κατ. 4652/2009 αίτηση ακύρωσης του Πατινιώτη Ιωάννη κατά 
της με αριθμό 24/13-08-2009 απόφασης του Δημάρχου Επισκοπής. Συμβούλιο 
της Επικρατείας/ Γ΄ Τμήμα. Δικάσιμος: 14-04-2011. Αναβολή (οίκοθεν) για 08-12-
2011, για 17-05-2012 και, περαιτέρω, για 01-11-2012. 
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 1). Ποινική υπόθεση Δημοσθένη Μπλαβάκη, πρώην Δημάρχου Γουβών κλπ 
μελών πρώην Δημοτικού Γουβών (συν. 21), κατηγορούμενων για παράβαση 
καθήκοντος από κοινού και κατά μόνας (μη σφράγιση ΚΥΕ «ΑΚΤΗ Καρτερού»),  
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κρήτης. Συνεδρίαση: 20-06-
2012. Εκδίκαση της υπόθεσης. Διακοπή για συνεδρίαση 03-07-2012.  
 2). Ποινική υπόθεση Δημοσθένη Μπλαβάκη, πρώην Δημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος (μη επιβολή προστίμων για 
στάθμευση τροχοσπίτων το έτος 2005) ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
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Πλημμελημάτων Κρήτης. Συνεδρίαση: 07-03-2012. Διακοπή για 22-03-2012. 
Αθώος.  
 3). Ποινική υπόθεση Δημοσθένη Μπλαβάκη, πρώην Δημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος (μη σφράγιση ΚΥΕ «Wet-Wet») 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κρήτης. Συνεδρίαση: 21-09-
2011. Αθώος.  
 4). Ποινική υπόθεση Ευάγ. Χατζάκη, πρώην Αντιδημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για υποβάθμιση περιβάλλοντος (κατασκευή γηπέδου Γουβών 
στις εκβολές Αποσελέμη), ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  
Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 16-02-2012. Διακοπή για 21-02-2012. Αθώος.  
 5). Ποινική υπόθεση Ευάγ. Χατζάκη, πρώην Αντιδημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για κατάληψη δημοσίου κτήματος (κατασκευή δρόμου στις Κάτω 
Γούβες),  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 
03-04-2012. Αναβολή για 25-09-2012.  
 6). Ποινική υπόθεση Ευάγ. Χατζάκη, πρώην Αντιδημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για υποβάθμιση περιβάλλοντος (δημιουργία χωματερής στη θέση 
«Βαθύλακκος» Ελιάς), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. 
Συνεδρίαση: 29-09-2012. Αναβολή για 13-06-2012 και, περαιτέρω, για 12-11-
2012.  
 7). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη, πρώην Αντιδημάρχου 
Γουβών, κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος (μη σφράγιση ΚΥΕ «ΑΚΤΗ 
Καρτερού» της ΔΕΠΤΑΗ), ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 16-05-2011. Αναβολή για 08-03-2012 και, περαιτέρω, για 
12-11-2012.  
 8). Ποινική υπόθεση Αλέξανδρου Τσαπάκη, Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη και 
Κων/νου Αναστασάκη, πρώην Αντιδημάρχων Χερσονήσου, Γουβών και Μαλίων 
αντίστοιχα, κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος (μη σφράγιση ΚΥΕ), 
ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 05-04-2011. 
Αναβολή για 22-10-2012.  
 9). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Ζαχαριουδάκη του Ιωάννη, Αδάμ Χατζάκη 
του Κων/νου κλπ. (συν. 20) πρώην δημοτικών συμβούλων του πρώην Δήμου 
Μαλίων, κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος κλπ., ενώπιον του Α΄ 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 06-02-2012. Αναβολή για 
08-10-2012.  
 Σε όλες τις παραπάνω ποινικές υποθέσεις παρίσταμαι ως συνήγορος 
υπεράσπισης των κατηγορουμένων, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ του Ν. 
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 4071/2012. 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ   

(ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ)  
ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΕΩΘΕΙΣΕΣ 
 
 1). Αριθμ. κατ. ΑΓ 85/2010 αγωγή αποζημίωσης (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) 
της «ΒΙΜ Α.Ε.», ενώπιον του Μον. ΔΠΗ, κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων κλπ. 
Αιτούμενο ποσό: 2.101,91 ευρώ. Δικάσιμος: μη ορισθείσα.   



 

 

24 

24 

 2). Αριθμ. κατ. 486/31-12-2010 αγωγή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», ενώπιον του ΔΕΧ, κατά 
(πρώην) Δήμου Επισκοπής.. Αιτούμενο ποσό: 7.336,76 ευρώ. Δικάσιμος: μη 
ορισθείσα.   
 3). Αριθμ. κατ. 487/31-12-2010 αγωγή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», ενώπιον του ΔΕΧ, κατά 
(πρώην) Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 11.914,90 ευρώ. Δικάσιμος: μη 
ορισθείσα.   
 4). Αριθμ. κατ. 488/31-12-2010 αγωγή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», ενώπιον του ΔΕΧ, κατά 
(πρώην) Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 7.336,76 ευρώ. Δικάσιμος: μη 
ορισθείσα.   
 5). Αριθμ. κατ. 486/31-12-2010 αγωγή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», ενώπιον του ΔΕΧ, κατά 
(πρώην) Δήμου Χερσονήσου. Αιτούμενο ποσό: 9.592,00 ευρώ. Δικάσιμος: μη 
ορισθείσα.   
 
 


