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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 22-8-2012 

 

  17
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ         21-8-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση 

Προσφυγής και Αιτήσεως Αναστολής στο ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο Ηρακλείου για την προσβολή της 

αποφάσεως µε αριθµ πρωτ 2264/10.8.2012 κατά του 

Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ηρακλείου 

που αφορά στην βεβαίωση υπέρ του Ελ. ∆ηµοσίου ποσού 

255.537,82 € εναντίον του ∆ήµου Χερσονήσου ως έσοδα 

του τέως ∆ήµου Γουβών από την παραχώρηση της απλής 

χρήσεως αιγιαλού στο τέως ∆ήµο Γουβών  το έτος 2008, 

καθώς και Ανακοπής (αρθρ 73 ΚΕ∆Ε) και αιτήσεως 

αναστολής στα Πολιτικά ∆ικαστήρια εφόσον απαιτηθεί, 

κατά των χρηµατικών καταλόγων και της ταµειακής 

βεβαίωσης στην ∆0Υ Χερσονήσου.  

333 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Να 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα. Ο Νοµικός 

Σύµβουλος να 

παραστεί στο 

δικαστήριο 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασµού για το 

έργο «τοποθέτηση µίας µονοφασικής παροχής και 8 

φωτιστικών στην περιοχή Τοµπρούκ στη θέση Κάλυβος» 

(υπόλογος Υφαντή). 

334 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση της 

παράτασης 

2.  Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασµού για το 

έργο «τοποθέτηση µίας µονοφασικής παροχής και 4 

φωτιστικών στην περιοχή µετά τις Πάνω Γούβες προς 

Καλό Χωριό» (υπόλογος Χρονάκης). 

335 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση της 

παράτασης 

3.  Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασµού για το 

έργο «τοποθέτηση µίας µονοφασικής παροχής και ενός 

φωτιστικού στην Τ. Κ. Ελιάς προς την εκκλησία Αγ. 

Εφραίµ» (υπόλογος Χαραλαµπάκης). 

336 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση της 

παράτασης 
4.  Χορήγηση επιπλέον παράτασης απόδοσης λογαριασµού 

για το έργο «ηλεκτροδότηση Βιολογικού Βραχόκηπου» 

(υπόλογος Κουρλετάκη). 

337 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση της 
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επιπλέον 

παράτασης 

5.  Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασµού για το 

έργο «παραλλαγή µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στον οικισµό 

Χερσονήσου ∆. ∆. Χερσονήσου» (υπόλογος Κοπανάκης) 

338 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

χορήγηση της 

παράτασης 
6.  Λήψη απόφασης για την έκδοση Πράξης Ανάληψης 

Υποχρέωσης και ψήφισης ισόποσης πίστωσης 1.238,49 

€ για την πληρωµή δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής 

εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από τις 58 πράξεις 

διοικητικής εκτέλεσης της ταµειακής υπηρεσίας του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

339 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

7.  Λήψη απόφασης για την έκδοση Πράξης Ανάληψης 

Υποχρέωσης και ψήφισης ισόποσης πίστωσης 2.712,16 € 

για την πληρωµή δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής 

εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από τις 130 

πράξεις διοικητικής εκτέλεσης της ταµειακής υπηρεσίας 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

340 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

8.  Λήψη απόφασης για την έκδοση Πράξης Ανάληψης 

Υποχρέωσης και ψήφισης ισόποσης πίστωσης 2.094,99 € 

για την πληρωµή δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής 

εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από τις 100 

πράξεις διοικητικής εκτέλεσης της ταµειακής υπηρεσίας 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

341 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

9.  Λήψη απόφασης για την έκδοση Πράξης Ανάληψης 

Υποχρέωσης και ψήφισης ισόποσης πίστωσης 2.966,88 € 

για την πληρωµή δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής 

εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από τις 132 

πράξεις διοικητικής εκτέλεσης της ταµειακής υπηρεσίας 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

342 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

10.  Λήψη απόφασης για την έκδοση Πράξης Ανάληψης 

Υποχρέωσης και ψήφισης ισόποσης πίστωσης 4.365,54 € 

για την πληρωµή δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής 

εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από τις 190 

πράξεις διοικητικής εκτέλεσης της ταµειακής υπηρεσίας 

του ∆ήµου Χερσονήσου 

343 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

11  Λήψη απόφασης για την έκδοση Πράξης Ανάληψης 

Υποχρέωσης και ψήφισης ισόποσης πίστωσης 4.365,54 € 

για την πληρωµή δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής 

εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων από τις 190 

πράξεις διοικητικής εκτέλεσης της ταµειακής υπηρεσίας 

του ∆ήµου Χερσονήσου 

344 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

12  Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 345 Εγκρίνεται 
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00.6726.0010 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή της ετήσιας εισφοράς στο εθνικό διαδηµοτικό 

δίκτυο υγιών πόλεων – προαγωγής υγείας 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
13  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.521,60 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6726.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή της ετήσιας συνδροµής του ∆ήµου στο ΣΕ∆ΗΚ 

346 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
14  Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6613.0001 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή της προµήθειας αναλωσίµων και υλικών 

µηχανογραφικού εξοπλισµού 

347 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

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

10.6613.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή της προµήθειας αναλωσίµων και υλικών 

φωτοαντιγραφικών, φάξ και λοιπού εξοπλισµού 

348 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
16  Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.002,43 € σε βάρος του ΚΑ 

70.7326.0014 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή του έργου κατασκευή περίφραξης παιδικού 

σταθµού Επισκοπής 

349 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
17  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6142.0002 για την αµοιβή των ΕΛΤΑ από τη 

σύµβαση για την είσπραξη παραβάσεων παράνοµης και 

ελεγχόµενης στάθµευσης 

350 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
18  Λήψη απόφασης για ορισµό ∆ικηγόρου προς 

υπεράσπιση του Γεωργίου ∆ανελάκη, τέως 

Αντιδηµάρχου Χερσονήσου στο  Εφετείο Κρήτης 

351  Εγκρίνεται 

οµόφωνα Ορίζεται 

ο κ. Ασπετάκης 
19  Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.7135.0010 για την πληρωµή της προµήθειας 

εξαρτηµάτων για φωτιστικά σώµατα πρώην ∆ήµου 

Γουβών 

352 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
20  Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

30.6662.0004 για την πληρωµή της προµήθειας 

σιδηρικών χρωµάτων κλπ εξαρτηµάτων για το έτος 2012 

353 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
21  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

50.6063.0002 για την πληρωµή της προµήθειας 

προστατευτικών κρανών και στολής για τους δικυκλιστές 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για το έτος 2012 

354 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 
22  Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας 

λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού για το 

έτος 2012 

355 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

23  Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση 356 Εγκρίνεται 
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µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου 

Γουρνών 

οµόφωνα 

24  Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών 

ένδυσης και υπόδησης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τα έτη 

2012 – 2013 

357 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

25  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επαναληπτικής 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας 

οικοδοµικών υλικών 

358 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Κατακυρώνεται 

στον Ζ. Πετράκη 

26  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας µεταχειρισµένου σπαστού 

φορτωτή για δράσεις πυροπροστασίας 

359 Εγκρίνεται 

οµόφωνα Άγονη, 

επαναδηµοπράτησ

η 

27  Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.411,12 σε βάρος του ΚΑ 

20.6063.0002 του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 

πληρωµή της προµήθειας γάλακτος  έτους 2011σύµφωνα 

µε την αρίθµ. 350/2012 απόφαση του ∆Σ (µετατροπή σε 

χρήµα του ποσού που αντιστοιχεί για κάθε δικαιούχο 

υπάλληλο). 

360 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 

28  Λήψη απόφασης περί ψήφισης 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 του ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γ. 

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

Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου 

Γουβών 

361 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 

29 29. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την 

πληρωµή-εκτέλεση της µε αριθµό 21/2012 

ανέκκλητης 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.  
  

362  Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 

30  Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την 

πληρωµή-εκτέλεση της µε αριθµό 22/2012 τελεσίδικης 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου (τακτική 

διαδικασία), µε την οποία έγινε δεκτή η µε αρίθµ. πρωτ. 

76/2010 αγωγή της Μαρίας-Αλεξάνδρας Σταµατάκη 

κατά του  πρώην ∆ήµου Χερσονήσου 

363 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 

31 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων 

βοηθηµάτων (προσφυγής και αίτησης αναστολής 

364 Αποσύρεται  
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εκτέλεσης), ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

κατά της µε αρίθµ. 407/30-05-2012 απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΦΕΤ (επιβολή προστίµου 

4.000 ευρώ). 

  
32 Λήψη απόφασης για σύναψη ή µη εξώδικου 

συµβιβασµού επί αιτήµατος για καταβολή αποζηµίωσης 

για ζηµία προκληθείσα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της 

οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Μ. Σταυρακάκης 

και Σία Ο.Ε.» (αρίθµ. πρωτ. 10.060/17-04-2012 αίτηση). 

  

365 Εγκρίνεται 

οµόφωνα ως η 

γνωµοδότηση 

33  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της εκλογικής 

αποζηµίωσης των συµµετεχόντων για την προπαρασκευή 

και διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6
ης

 

Μαϊου 2012 

366 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η 

ψήφιση της 

πίστωσης 

34  Σύνταξη όρων διαγωνισµού για την εκµίσθωση των 

ελαιοφύτων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Χερσονήσου 

367 Εγκρίνεται 

οµόφωνα  
35  Ανάθεση µε διαπραγµάτευση της µελέτης γεωλογικής 

καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής 

368 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Ανάθεση στον 

∆άφνη Παύλο µε 

έκπτωση 20% 

36  Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου 

επισκευή κτιρίου Ανώπολης και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης 

369 Αποσύρεται 

                       

Ο Πρόεδρος  

                   Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


