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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 23-7-2012 

 

  15
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         20-7-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.244.472,07 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6117.0001 για την πληρωµή της ανάθεσης αποκοµιδής 

απορριµµάτων σε εργολάβο 

320 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

2. Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 21/2012 οριστικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου (διαδικασία 

µικροδιαφορών) µε την οποία έγινε δεκτή η µε αρίθµ. Πρωτ. 

179/2010 αγωγή της Μαρίας – Αλεξάνδρας Σταµατάκη κατά 

του πρώην ∆ήµου Χερσονήσου. 

321 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να µην 

ασκηθεί έφεση. 

3 Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 22/2012 οριστικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερ/σου (τακτική διαδικασία)  

µε την οποία έγινε δεκτή η µε αρίθµ. Πρωτ. 76/2010 αγωγή 

της Μαρίας – Αλεξάνδρας Σταµατάκη κατά του πρώην ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

322 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να µην 

ασκηθεί έφεση 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 97.022,17 € σε βάρος του ΚΑ 

15.6482 του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων έτους 2012 

για την πληρωµή εξόδων λειτουργίας παιδικής εξοχής 

Κοκκίνη Χάνι 

323 Εγκρίνεται 

οµόφωνα  

2.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.127,90 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6263.0003 για την εξόφληση τιµολογίων για την 

συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 

324 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3.  Σύνταξη όρων για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο 

«µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 

2012 – 2013 

325 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4.  Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «εργασίες 

προστασίας µνηµειακού πλατάνου Τοπικής Κοινότητας 

Κρασίου». 

326 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

5.  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της προµήθειας 

ελαστικών µηχανηµάτων του ∆ήµου 

327 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 
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6.  Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «µόνωση 

κτιρίου παιδικού σταθµού οικισµού Γωνιών 

328 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

7.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων µέσων 

κατά της 2
ης

 επίδοση της υπ’ αρίθµ. 51/2012 διαταγής 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου (απαίτηση 

εργολάβου Ε. Ντάκουλα από έργα στον τέως ∆ήµο 

Επισκοπής), συνολικού ποσού 20.199,66 € 

329 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

8.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων µέσων 

κατά της υπ’ αρίθµ. 30629/2012 διαταγής πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών (απαίτηση της ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

– ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ο.Ε. από έργα στον τέως ∆ήµο Μαλίων), 

συνολικού ποσού 5.950,00 € 

330 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να µη 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα 

9.  Λήψη απόφαση περί ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της 

µε αριθµό 506/1701/507/2012 τελεσίδικης διαταγής 

πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία «Γ. Σταυρακαντωνάκης Α.Ε.Β.Ε.» 

κατά του ∆ήµου Χερσονήσου ως καθολικού διαδόχου του 

πρώην ∆ήµου Γουβών 

331 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Αναβολή 

λόγω απουσίας του 

Νοµικού 

Συµβούλου κ. 

Παχιαδάκη 

10. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού Β΄ τριµήνου 2012 

  

332 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Συντάσσει έκθεση 

εκτέλεσης 

προϋπολογισµού Β 

τριµήνου 2012 . 

Παραπέµπει το 

θέµα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για 

έγκριση. 

                       

Ο Πρόεδρος  

                   Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


