
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 7-11-2012 

 

  22
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ        05-11-2012 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Λήψη απόφασης σχετικά µε την υπ’ αρίθµ. 11076/10-10-2012 

απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης 

περί ακύρωσης της µε αριθµό 60/2012 απόφασης του ∆Σ 

Χερσονήσου  

420 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να 

ασκηθεί προσφυγή 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Σύνταξη όρων για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων 

και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων όλων 

των υπηρεσιών του ∆ήµου 

421 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

2.  Σύνταξη όρων για την εκπόνηση της µελέτης «µελέτη 

γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κάτω 

Γουβών 

422 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

3.  Σύνταξη όρων για την εκπόνηση της µελέτης «µελέτη 

γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη 

Χάνι – Βαθειανός Κάµπος 

423 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

4.  Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της προµήθειας προκατασκευασµένων αιθουσών 

στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου Χερσονήσου 

424 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Κατακυρώνεται 

στην εταιρεία 

ΒΗΜΚΑ 

5.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6634 του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων οικονοµικού 

έτους 2012 για την πληρωµή της προµήθειας ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισµού 

425 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

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

10.7134.0002 του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων 

οικονοµικού έτους 2012 για την προµήθεια εφαρµογών 

λογισµικού software 

426 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

7.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6266.0002 για την πληρωµή εργασιών συντήρησης 

εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής Υπηρεσίας 

427 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 
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8.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6266.0001 για την πληρωµή εργασιών συντήρησης 

εφαρµογών λογισµικού ∆ιοικητικής Υπηρεσίας 

428 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

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

30.6266.0001 για την πληρωµή εργασιών συντήρησης 

εφαρµογών λογισµικού Τεχνικής Υπηρεσίας 

429 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6265.0001 για την πληρωµή εργασιών συντήρησης 

µηχανογραφικού εξοπλισµού 

430 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

11  Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6265.0002 για την πληρωµή εργασιών συντήρησης 

φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισµού. 

431 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

12  Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.6266.0004 για την πληρωµή εργασιών συντήρησης 

διαδικτυακής πύλης ∆ήµου Χερσονήσου 

432 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

13  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

10.7425.0003 για την πληρωµή εργασιών πιστοποίησης για 

την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο κτίριο του 

Πολιτιστικού Κέντρου Λιµ. Χερσονήσου 

433 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

14  Ψήφιση πίστωσης ποσού 270,22 € σε βάρος του ΚΑ 00.6423 

του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 για την 

πληρωµή εξόδων µετακίνησης του Νοµικού Συµβούλου κ. 

Παχιαδάκη  στην Αθήνα στις 3 & 4 Οκτωβρίου για την  

υπόθεση Λατοµεία Γουρνών Α.Ε.. 

434 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

15  Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 109.234,18 € σε βάρος 

των : α) ΚΑ 10.6641.0001 ποσό 40.000,00 € , β) ΚΑ 30.6641 

ποσό 60.000,00 €, γ) ΚΑ 50.6641 ποσό 9.234,18 € για την 

πληρωµή της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών όλων των 

οχηµάτων του ∆ήµου µας 

435 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης 

16  Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.228,70 € για την εξόφληση της 

απαίτησης της ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Α.Ε. και τη υπ’ αρίθµ. 

433/2011 απόφασης του ΜΠρΗρ (απαίτηση από πώληση 

γάλακτος στον πρώην ∆ήµο Μαλίων 

436 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 

της πίστωσης ποσού 

2.453,86 € 

17  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων 

µέσων (αναίρεσης) κατά της υπ’ αρίθµ. 178/2012 αποφάσεως 

του Εφετείου Κρήτης (απαίτηση της Α. Στεφανάκης και Σια 

Ο.Ε.) από αρδευτικά έργα στην τέως Κοινότητα 

Χερσονήσου). Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση ποσού 

δικαστικής δαπάνης και απαιτήσεως συνολικού ποσού 

99.038,14 €.  

437 Εγκρίνεται 

οµόφωνα α) να µην 

ασκηθούν ένδικα 

µέσα, β) η ψήφιση 

της πίστωσης 

18  Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων 

(έφεσης) κατά της υπ’ αρίθµ. 448/2012 αποφάσεως του 

ΜΠρΗρ (απαίτηση του εργολάβου Ε. Ντάκουλα  από έργα 

εκσκαφών κλπ στον ∆ήµου Χερσονήσου από 2004 έως 2007 

438 Εγκρίνεται 

οµόφωνα να µη 

ασκηθεί έφεση 

19  Κατάταξη του Γεωργίου Ταµπακάκη σε προσωποπαγή θέση 

Ι.∆.Α.Χ. κατ’ εφαρµογή της απόφασης 768/2012του Αρείου 

439 Εγκρίνεται 

οµόφωνα η ψήφιση 
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Πάγου. Ψήφιση πίστωσης ποσού 400 € για την εξόφληση 

δικαστικής δαπάνης. 

της πίστωσης 

20  Περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον 

έµµισθο δικηγόρο του ∆ήµου Ιωάννη Παχιαδάκη για 

παράστασή του, ενώπιον του Β2 πολιτικού τµήµατος του 

Αρείου Πάγου προς υποστήριξη της  µε αριθµό κατ. 79/3-3-

2010 αίτησης αναίρεσης του πρώην ∆ήµου Χερσονήσου και 

του αρίθµ. κατ. 123/11-10-2012 δικογράφου πρόσθετων 

λόγων του ∆ήµου Χερσονήσου κατά των Γεωργίου 

Ασπετάκη κλπ και κατά της αρίθµ. 247/2009 απόφασης του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και περί 

εξουσιοδότησης του κ. ∆ηµάρχου για παροχή σχετικής 

συµβολαιογραφικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς 

τούτο 

440 Εγκρίνεται 

οµόφωνα  η άσκηση 

αναίρεσης, την 

κατάθεση στον 

Άρειο Πάγο, η 

άσκηση πρόσθετων 

λόγων, 

εξουσιοδοτεί τον 

Νοµικό Σύµβουλο 

του ∆ήµου να 

παραστεί καθώς και 

τον δικηγόρο 

Αθηνών κ. 

∆ανέλλη,  και 

εξουσιοδοτεί τον κ. 

∆ήµαρχο να 

χορηγήσει ειδική 

εντολή και 

πληρεξουσιότητα 

στο Ν.Σ.    

21  Περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε 

δικηγόρο Θεσσαλονίκης για παράστασή του, ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προς αντίκρουση της µε 

αριθµό  κατ. 14.336/2011 αγωγής (µικροδιαφοράς) της 

εταιρείας µε την επωνυµία «Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ – ∆. 

ΡΑΜΝΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Χερσονήσου, 

ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Επισκοπής 

441 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Παρέχεται ειδική 

εντολή και 

πληρεξουσιότητα 

στην κα Παναγιώτα 

Κυριακίδου να 

παραστεί  

22 Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ΄  τριµήνου 2012.   

  

442 Εγκρίνεται 

οµόφωνα 

           

Ο Πρόεδρος  

                   Οικονοµικής Επιτροπής 

                 

 

                                                                                        Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 


