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ΘΕΜΑ:  Πορεία των Εκκρεμών Δικαστικών Υποθέσεως του Δήμου  
             Χερσονήσου, του ΔΛΤΧ και ΝΠΚΠ&Α έως σήμερα.  
 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  1.- Το με αριθμ πρωτ 24227/2013 έγγραφο του Ορκωτού  

                        Ελεγκτή κ. Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ. 
  
                   2.- Το από 16.8.2013 έγγραφο ΕΕ του κ. Δημάρχου. 

 
 
 

      Επί των Δικαστικών Υποθέσεων υποθέσεις που χειρίζομαι κατ' 
εντολή του Δήμου Χερσονήσου, σας ενημερώνω ότι εντός του έτους 2012, 

έγιναν  52 έγγραφες γνωμοδοτήσεις και εντός του έτους 2013 και μέχρι 
σήμερα (Σεπτέμβριος 2013) έγιναν 30 προς το παρόν, έγγραφες 
γνωμοδοτήσεις από τον υπογράφοντα προς τα όργανα του Δήμου και τις 

υπηρεσίες σε για σοβαρά νομικά ζητήματα, (πολεοδομικά, καταστημάτων, 
Οικονομικής υπηρεσίας κλπ). Έγινα επίσης και 56 εισηγήσεις για το έτος 

2012 και 19 εισηγήσεις, για το έτος 2013 (μέχρι τώρα) στην Οικονομική 
επιτροπή για δικαστικές ενέργειες. Για το έτος 2012 έγιναν 110 και για το 
έτος 2013 έγιναν μέχρι σήμερα 70 περίπου παραστάσεις στα Δικαστήρια 

(Πολιτικά, Διοικητικά και Ποινικά Αιρετών). Συνολικά χειρίζομαι περίπου 
450 δικαστικές υποθέσεις, που αποτελεί τον μεγαλύτερο όγκο των 
δικαστικών υποθέσεων του Δήμου.   

 
 Η πορεία η εξέλιξη των εκκρεμών Δικαστικών Υποθέσεων  έχει όπως 

παρακάτω: 
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Α.- ΑΓΩΓΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ:      
 

1.- Αγωγή Λυριτσάκη κατά Δήμου και ΔΕΥΑΧ (έργα τέως κοινότητας 
Χερσονήσου 1998) εκκρεμεί από 2003, συζητήθηκε 27.4.12 μετά 

απόρριψη της από τα Διοικητικά Δικαστήρια λόγω αναρμοδιότητας. 
Ζητείται ποσό έντοκο μέχρι σήμερα 746.000 €. Εκδόθηκε η 
απόφαση390/2012 του ΠΠρΗρ και έκανε δεκτή την αγωγή για ποσό 

166.595,45 έντοκο από 20.2.2000 μόνο ως προς τη ΔΕΑΧ (λόγω 
υποκατάστασης)  και απέρριψε την αγωγή ως προς το Δήμο. Ασκήθηκε 

έφεση από τη ΔΕΥΑΧ  και προσδιορίσθηκε την 11.2.2014 Εκτιμούμε ότι 
θα απορριφθεί η Έφεση.  
2.- Οφειλές Τεγονίκου - κατάσχεση στα χέρια της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ποσού 

202.850,57 €. (Έργα πρώην Κοινότητας Χερσονήσου 1998) Ασκήθηκε 
Ανακοπή του Δήμου Χερσονήσου κατά της κατάσχεσης. Η απαίτηση 
ήδη εξοφλήθηκε (2011) εκκρεμεί η συζήτηση την 13.11.2013. Έγινε 

άρση της κατάσχεσης. Λήφθηκε η απόφαση του ΔΣ 178/2013 που 
αποφασίζει την παραίτηση από την ανακοπή και κατάργηση της δίκης, 

που θα γίνει την 13.11.2013 και θα τεθεί στο αρχείο.  
3.- Οφειλή Τεγονίκου 22.280 € με την υπ αριθμ 1041/2007 Δ/γή 
Πληρωμής από οφειλή ΦΠΑ έργων Χερσονήσου 1998, ανεξόφλητο - 

εκκρεμεί η Ανακοπή (συζήτηση 13.11.2013). Εκτιμούμε ότι θα γίνει 
δεκτή.  
 4- Αγωγή Α. Στεφανάκης και ΣΙΑ ΕΕ (τέως Κοινότητας Ποταμιών από το 

έτος 1997, ποσού 10.915,86 €. Με την 321/11 Πολ.Πρ.Ηρ 
απορρίφθηκε η Έφεση Δήμου - Ψηφίσθηκε πίστωση (με τόκους και 

έξοδα) 14.792 € Αποφ Οικ Επιτρ 773/2011 ψηφίσθηκε η πίστωση. 
 5.- Αγωγή Α. Στεφανάκης και ΣΙΑ ΕΕ για απαίτηση από αρδευτικά 
υλικά τέως Κοιν. Χερσονήσου 1998, ποσού 97.538,14 €. Εκδόθηκε η 

απόφαση  150/2010 του ΠΠρΗρ, Η Έφεση  συζητήθηκε  4.10.2011  
στο Εφετείο Κρήτης. Εκδόθηκε η απόφαση 178/2012 η οποία απέρριψε 

την Έφεση, και ο δήμος οφείλει και πρέπει να καταβάλει το παραπάνω 
ποσό. Η απόφαση είναι αναγνωριστική.   
6- Αγωγή A. Van Herwijnen, (αποζημίωση από λακκούβα το έτος 2002, 

ποσού 31.662,87€, παραπέμπεται η υπόθεση να δικαστεί στο ΔΠρ 
Ηρακλείου μετά από κλήση την 15.1.2014.  
7.- Αγωγή Γ. Σταυρακάκη κατά Δήμου, για απαίτηση διάνοιξη αγροτικών 

δρόμων Αβδού – Κεράς – Γωνιών 2001 υπόλοιπο ποσό 23.447,62 € 
εκδόθηκε η απόφαση 83/2008 του Εφετείου που διατάζει την 

αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων και εκκρεμεί στο Εφετείο Κρήτης. 
Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί.  
8.- Αγωγή Ζ. Πετρίδη, Αφορά αξίωση του για διαφυγόντα κέρδη από 

συμμετοχή από σε δημοπρασία μισθώσεως παραλίας ποσού  25.355,83 
€, Εκκρεμεί  ΜΕΤΑΝΑΙΡΕΣΗ συζήτηση στο Εφετείο. Προσδιορίσθηκε την 

11.3.2014 και εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί.   
9.- Προσφυγές (23) του Δήμου Χερσονήσου στο Δ Πρωτ. Ηρ.  Ηρακλείου, 
προστίμων Λιμεναρχείου 2003 – 2009 και 13 προσφυγές για το έτος 

2011 (αφορούν παραλήψεις για άδειες λουτρικής εγκατάστασης 
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πρόσληψη ναυαγοσωστών κλπ)  όλες εκκρεμούν για συζήτηση. Οι πρώτες 
4 προσφυγές του έτους 2003, προσδιορίσθηκαν την 19.3.2014 όοπως 

αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα των διοικητικών δικαστηρίων. Τα 
πρόστιμα έχουν πληρωθεί, εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεκτές.  

10.- (5) Αγωγές των υπαλλήλων του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Ελμα Σπανάκη, Φεβρ Σταφυλάκη & Ελ Κρίθινου, Δ Ματαλλιωτάκη & Β 
Ιατρούδη & Ελ Κρίθινου & Φ Κριτσωτάκη &Μ Ταβλά & Φ Σταφυλάκη, Φ 

Κριτσωτάκη & Φ Σταφυλάκη & Σ Υφαντή  για καταβολή εξόδων κινήσεως 
κατά το διάστημα της αδείας λοχείας συνολικού ποσού 39.845 € 
περίπου Εκκρεμούν στο ΔΠρΗρ. Εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεκτές διότι 

υπάρχει σχετική  νομολογία.   
11.- Αγωγή Ν. Βερίγου Ενώπιον του ΜπρΗρ.2006, για αναγνώριση 

εξαρτημένης σύμβασης εργασίας ΙΔΑΧ. Έγινε Αναίρεση το 2007 και δεν 
προσδιορίσθηκε η συζήτηση. Δεν εργάζεται πλέον στο Δήμο ο Ενάγων, 
και υπάρχει πάγια νομολογία του ΑΠ και αναμένεται να απορριφθεί αν 

συζητηθεί.   
12.- Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΒΕ κατά Δήμου, στο Διοικ. 

Εφετείο Χανίων για ποσό 314.139,48 € (αποκομιδής απορριμμάτων το  
2003. Εκκρεμεί η απόφαση. Εκδόθηκε η απόφαση 123/2012 του Δοικ. 
Εφετείου Χανίων που απέρριψε εν μέρει την αγωγή, και την έκαμε δεκτή 

μόνο για ποσό των 45.489,54 € που όφειλε ο Δήμος, (έντοκα από 
8/7/2006). Έγινε αποδεκτή η απόφαση με την 454/12 απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής αλλά δεν πληρώθηκε ακόμα η οφειλή.     

13.- Αγωγή ALDEMAR κατά Δήμου Χερσονήσου αφορά την αναγνώρισης 
ανυπαρξίας δρόμου στην θέση Άγιος Γεώργιος Ανισσαρά. Εκδόθηκε 

προδικαστική απόφαση 303/2008 που διατάζει διενέργεια  
πραγματογνωμοσύνης. Έχει ορισθεί  η μεταπόδειξη συζήτηση για την  
13.11.2013. 

14.- ΑΝΑΚΟΠΗ της ΠΕΦΑΝΑ ΑΕ (κατά του πίνακα κατάταξης 
πλειστηριασμού) η συζήτηση προσδιορίσθηκε στο Εφετείο Αν. Κρήτης 
μετ αναβολή για την την 9.4.2013. Έχει γίνει αναγγελία (δημοτικά τέλη) 

και έχει καταταχθεί ο Δήμος για ποσό 247.290,88 € και το ποσό αυτό 
έχει παρακατατεθεί το οποίο θα εισπραχθεί μόλις εκδοθεί τελεσίδικη  

απόφαση από το Εφετείο.   
15.- Αίτηση του Κασσιανού-  Γεροκώστα – Πετράκη κατά του Δήμου από 
το έτος 2008- αφορά τον καθορισμό τιμής μονάδας για δρόμο . (οφειλή 

175, 5 τμ Χ 530,53 € =  93.108 €). Εκκρεμεί αίτηση ορ. τιμής μονάδας 
στο Εφετείο Ανατ. Κρήτης και προσδιορίσθηκε συζήτηση την 11.3.2014. 

16.- ΑΓΩΓΗ του Δ Κωστόπουλου για ποσό 24.621,10 € από πώληση 
φωτιστικών στο Διοικ Εφετείο την 17.10.2013. Έγινε κατάσχεση στην 
Παγκρήτιας Τράπεζας ποσού 30.949 € (2010)  Εκκρεμεί η συζήτηση και 

της ανακοπής κατά της κατάσχεσης για την 27.2.2013. Τα χρήματα 
έχουν αφαιρεθεί. Απορρίφθηκε η ανακοπή με την απόφαση 72/2013. 
Εκτιμούμε ότι θα γίνει παραίτηση από την αγωγή, επειδή έχει εξοφληθεί.  

17.- Πρωτόκολλα αποζημίωσης χρήσεως τμημάτων αιγιαλού του Ελλ. 
Δημοσίου (2006) συζητήθηκε την 7.12.2010 από το Εφετείο Κρήτης 

εκδόθηκε η απόφαση 106/2011 και υποχρεώνει το Δήμο να καταβάλει 
για ποσά 63.544 € συνολικά για τα έτη μέχρι το 2006 (πρωτόκολλα 
αποζημίωσης Νο 8 = 11.570€, Νο 9 = 19580 €, Νο 10 = 32394 €). Η 
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απόφαση είναι τελεσίδικη και αναμένεται ειδοποίηση από τη Δ0Υ για την 
καταβολή τους.  

18.- ΑΓΩΓΗ του Ε Σταματάκη κατά  Δήμου -ΔΕΥΑΧ Αφορά στην 
διεκδίκηση τμημάτων (δεξαμενές ύδρευσης)  (εκδόθηκε η απόφαση 

40/2012 που διατάζει την αφαίρεση των δεξαμενών.  Έγινε έφεση και ν 
προσδιορίσθηκε συζήτηση την 23.9.2013. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί 
η έφεση, τίθεται ζήτημα μεγάλου κόστους κατεδάφισης που υπερσκελίζει 

την αξία του ακινήτου.  
19.-  Αγωγή του Εμμ Μαγαράκη κατά του Δήμου, στο Μ Πρ. Ηρ. για τη 
διεκδίκηση εκτάσεως 655,22 τμ στο Δ Δ. Κεράς (δημοτικό πάρκινγκ). 

εκδόθηκε η απόφαση 204/2009 η οποία διατάσσει πραγματογνωμοσύνη 
η οποία δεν διεξάχθηκε ακόμα. Εκτιμούμαι ότι θα απορριφθεί. 

20.- Αγωγή του Γ. Σαριδάκη και Α. Σαριδάκη – Αγγελιδάκη για 
καταπάτηση (προς δημιουργία αγροτικού δρόμου) εκτάσεως 486,39 τμ 
στη θέση πελεγρί του Λ Χερσ/σου. ματαιώθηκε και δεν 

επαναπροσδιορίσθηκε η συζήτηση.   
21.- Ανακοπή και Αίτηση αναστολής εκτέλεσης  υπ αριθμ 1020 Διαταγής 

Πληρωμής, που επιτάσσει το Δήμο να καταβάλει 312.516 €. 
Οφειλή απαλλοτρίωσης ρυμοτομίας, του Λ. Εφραίμογλου κατά του 
Δήμου Χερσονήσου (αναγνωρίσθηκε δικαιούχος της αποζημίωσης με 

απόφαση 172/2010 η τιμή καθορίσθηκε με την 57/2008, του ΜΠρΗρ. 
Την 20.5.2010 έγινε κατάσχεση στα χέρια της ΔΕΗ (ως τρίτου) του 
παραπάνω ποσού (από τέλη ΤΑΠ και Δημοτικό Φόρο). Ασκήθηκε αίτηση 

αναστολής της κατάσχεσης και με την απόφαση 3232/2010 ΑΣΦ και 
έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής της κατάσχεσης.  Έγινε  ανακοπή κατά 

της κατάσχεσης που προσδιορίσθηκε για την 27.2.2013. Εκδόθηκε η με 
αριθμ 214/2013 απόφαση του ΜΠρΗρ που έκανε δεκτή την ανακοπή 
μας και ακύρωσε την επιταγή προς πληρωμή ποσού 314.235 € και την 

επιβληθείσα κατάσχεση. Η ανακοπή κατά της διαταγής Πληρωμής 
προσδιορίσθηκε  την 8.2.2013. Και στα δύο δικαστήρια δηλώθηκε ο 
θάνατος του Λ Εφραίμογλου (ανεπίσημα) και διακοπή της δίκης, και 

μέχρι στιγμής δεν δήλωσαν οι κληρονόμοι την συνέχιση της δίκης.  
22.- Αγωγή των υπαλλήλων Δήμου Χερσονήσου (11 άτομα) στο Δ 

Πρωτοδικείο Ηρακλείου για διεκδίκηση της καταβολής οικογενειακού 
επιδόματος συνολικά από όλους 8.866 € Ασκήθηκε έφεση στο 
Διοικητικό Εφετείο Χανίων αλλά δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα η 

συζήτηση της. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή, υπάρχει σχετική νομολογία 
ΣτΕ.  

23.- Αίτηση Ακύρωσης της Π. Κακλέα κατά του Δήμου, Δοικ Εφετείο 
Χανίων την 25.9.2008. Έγινε δεκτή με την 41/2011 απόφαση δίδει 
αναδρομική ισχύ στο διορισμό της, παραπέμπει την υπόθεση στο Δ 

ΠρΗρ για κατάταξη στο μισθολογικό κλιμάκιο .Δεν έχει ακόμα 
προσδιορισθεί συζήτηση.   
24.- ΑΓΩΓΗ του Μιχ Ταξάκη κατά του Δήμου, στο Διοικ Πρωτ. 

Ηρακλείου. Αφορά στην αναγνώριση της παραγραφής της απαίτησης του 
Δήμου (20ετίας), ποσού 10.829,05 € από μίσθωμα αιγιαλού. Δεν 

προσδιορίσθηκε ακόμα. 
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25.- Αγωγή του Λιάπη Γ. στο ΜΠρΗρ (κατασκευή ραφιών και πάγκων 
στο Δήμο από 8/2004) ποσό 13.511 €. Εκδόθηκε η απόφαση 405/2010 

και ασκήθηκε έφεση. Δεν προσδιορίσθηκε ακόμα η συζήτηση.  
29.- Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδος της ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΕ κατά του 

Δήμου για αποζημίωσης δημοτικού δρόμου ποσού 48.312 €. 
Συζητήθηκε την 9.2.2011 εκδόθηκε η απόφαση έκαμε δεκτή την αίτηση 
για το παραπάνω ποσό, ασκήθηκε αίτηση οριστικής τιμής και 

προσδιορίσθηκε την 10.3.2015 στο Εφετείο Ανατ Κρήτης.   
30.- Αγωγή του Ε. Ντάκουλα στο ΜΠρΗρ συζητήθηκε την 25.4.2012, 
(αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού από έργα δημοτ. δρόμων από 2004 

έως 2007) ποσού 51.210,85 €. Έχει εκδοθεί η απόφαση 448/2012 
δεκτή για ποσό 51.209,77, δικ δαπάνη 950 € και τόκους από 9.2.2009. 

Λήφθηκε η απόφαση 438/2013 της Οικ Επιτρ για μη άσκηση ενδίκων 
μέσων και η απόφαση είναι τελεσίδικη και πρέπει να πληρωθεί κατά το 
διατακτικό.   

31.- Αγωγή – Προσφυγή του Ε. Ντάκουλα κατά  του Δήμου Χερσονήσου 
και κατά του Επιβλέποντος Μηχανικού Γ Ζαμπετάκη, (για λανθασμένους 

χειρισμούς στην έγκριση των πινάκων του έργου), στο Δ. Εφετείο Χανίων 
οφειλή ποσό 150.653,79 € από 21.9.2007. Έχει προσδιορισθεί μετ 
αναβολής η δικάσιμος 7.11.2013. Εκτιμούμε ότι ενδέχεται να γίνει 

δεκτή. 
32.- Αγωγή των υπαλλήλων του ΚΕΠ του Δήμου Μανουσάκη Ε., 
Παπαδάκη Δ, Κασσαπάκη Σ., Σιμεωνίδου Μ. και Μανουσάκη Αικ. Για 

επιδόματα συνολικού ποσού 323.490,41 €. Με την  απόφαση 28/2011 
απορρίφθηκε η αγωγή. Δεν έχει προς το παρόν κοινοποιηθεί έφεση.  

33.- Αγωγή του Χ Ριτσόπουλου κατά Δήμου Χερσονήσου και κατά του 
ΧΥΤΑ ΑΕ στο ΜΠρΗρακλείου συζητήθηκε την 13.2.2013 Ζητείται η 
καταβολή του ποσού 14.719,46 €  λόγω προφορικής (άτυπης) ανάθεσης 

από τον κ. Δήμαρχο της εκσκαφής υπογείων της υπό ανέγερση 
εκκλησίας του  Χερσονήσου.(2008). Εκδόθηκε η με αριθμ 260/2013 
απόφαση του ΜΠρΗρ και απορρίφθηκε η αγωγή του και ως προς το 

Δήμο και ως προς το ΧΥΤΑ ΑΕ, Κοινοποιήθηκε η απόφαση αν δεν 
ασκηθεί έφεση, και γίνει τελεσίδικη η απόφαση θα τεθεί στο αρχείο .  

34.- Αγωγή της Αικατ. Παπαδογιαννάκη. (αμοιβής 42.841,89 € από την 
εκτέλεση του έργου «Επίστρωση αύλειου χώρου εκκλησίας 
Ευαγγελίστριας». όμως δεν πληρώθηκε από το Ελ Συν επειδή δεν είναι ο 

Δήμος κύριος του χώρου Ωστόσο  μέρος του χρέους επιδικάσθηκε με την 
παρακάτω διαταγή Πληρωμής και εξοφλήθηκε με κατάσχεση (2010) 

ποσό κεφαλαίου 28.150 €, διεκδικείται  το υπόλοιπο με την αγωγή. 
Συζητήθηκε την 4.4.2012 και έχει εκδοθεί η απόφαση 349/12 και 
επιδικάσθηκε  ο Δήμος και καταβάλει 12.346,77 €, δικ δαπάνη 350 και 

τόκους από 20.10.2008.Έγινε αποδεκτή με 511/12 απόφαση της Οικ 
Επιτροπής.  
35.- Ανακοπές (3)  του Δήμου Χερσονήσου κατά Α. Παπαδογιαννάκη και 

της 1ης και 2ης επίδοσης της Διατ. πληρωμής 1117/2010 της Αικ. για 
την ίδια παραπάνω απαίτηση της «Επίστρωση αύλειου χώρου εκκλησίας 

Ευαγγελίστριας». Και Ανακοπή κατά της εκτέλεσης συζητήθηκαν την 
27.2.2013, και συνεκδικάθηκαν και εκδόθηκε η 74/2013 απόφαση που 
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απέρριψε τις ανακοπές.  Η απαίτηση από τις δ/γές πληρωμής έχει ήδη 
εξοφληθεί με κατάσχεση.  

36.- Αγωγή της Αικατ. Παπαδογιαννάκη. (αμοιβής 28.150 € από την 
εκτέλεση του έργου «Επίστρωση αύλειου χώρου εκκλησίας 

Ευαγγελίστριας». όμως δεν πληρώθηκε από το Ελ Συν επειδή δεν είναι ο 
Δήμος κύριος του χώρου). Συζητήθηκε την 21.3.2013 στο Διοικ Εφετείο 
Χανίων (ερήμην της ενάγουσας) και εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί   διότι 

το ίδιο ποσό επιδικάσθηκε με την παρακάτω διαταγή Πληρωμής και 
εξοφλήθηκε με κατάσχεση (2010) ποσό κεφαλαίου 28.150 €. 
37.- Αγωγή του Δ. Μοσχόπουλου. Ζητά το ποσό των 5.000 € από 

μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης για το 2009. Εκδόθηκε η 
απόφαση 19/2011, ψηφίσθηκε η πίστωση αλλά δεν πληρώθηκε ακόμα. 

38.- Νέα Αγωγή του Δ. Μοσχόπουλου. Ζητά το ποσό των 2.500 € από 
μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης για το 2010. Συζητείται μετ 
αναβολή την 2310.13. 

39.- Αγωγή της εταιρείας Κοκολάκης Πατρικαλάκης ΟΕ κατά του Δήμου 
και ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ, στο Μον Πρ Ηρ. συζήτηση την 2.10.2013, για ποσό 

46.099,40 € από αμοιβή της για την ανάθεση έργου εφαρμογής ΤΑΠ 
από την ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ στην ΟΕ. Το έργο έγινε εν μέρει όμως και 
υπάρχουν σοβαρέ ενστάσεις για την ακρίβεια του. Είναι αμφίβολη η 

έκβαση και εκτιμώ ότι εκ μέρη πιθανόν να δικαιωθει η ΟΕ.  
40.- Αγωγή του Ν ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ κατά του Δήμου αφορά σε εργολαβικό 
αντάλλαγμα έργου οδοποιίας ποταμιών ποσού 26.238,55 € εκτελέσθηκε 

το 2000. Με την αποφ 38/2012 έγινε δεκτή η ένσταση παραγραφής και 
απορρίφθηκε η αγωγή. Δεν έχει κοινοποιηθεί Έφεση. Τίθεται στο αρχείο. 

41. Αγωγή ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ κατά Δήμου ΜΠρΗρ για ποσό 
171.811 € από πώληση οικοδ υλικών το έτος 2009. Συζητείται την 
27.2.2013 εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή εν μέρει, διότι υπάρχουν 

υπογραφές εκπροσώπων του Δήμου σε έγγραφα. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα 
απόφαση.  
42.- Δύο Αγωγές Μαρίας και Ευανθίας Μουντράκη κατά Δήμου αφορά 

καθορισμό τιμής μονάδας σε δρόμο σχεδίου πόλεως Λιμ Χερσονήσου, 
Συζητούνται στο ΜΠρΗρ μετ αναβολή την 8.1.14 και οι δύο και αφορούν 

3,88 και 0,82 τμ αντίστοιχα. Αιτούμενη τιμή 4.000 € (αναμενόμενη τιμή 
650 €/τμ) εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεκτές με ποσό αρκετά μειωμένο 
διότι υπάρχουν αποφάσεις σε όμορα ακίνητα ποσού 650 €/τμ. 

43.-Αγωγή ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ κατά Δήμου για την Αναγνώριση κυριότητας 
246 τμ μπροστά από το ξενοδοχείο ΠΑΛΜΕΡΑ. Συζητήθηκε αντιμολία 

την 22.2.2012. εκδόθηκε η  απόφαση 353/2012η οποία απέρριψε την 
αγωγή της εταιρείας και έκρινε ότι δεν είναι δικός της ο επίδικος χώρος. 
Ασκήθηκε έφεση προσδιορίσθηκε για την 9.12.2014 αλλά δεν 

κοινοποιήθηκε η κλήση ακόμα. Η Υπόθεση έχει να κάνει με την 
απαίτηση του Δήμου για τέλη αυθαίρετης χρήσεως του επίδικου χώρου  
και πρόστιμο, από το έτος 2002 μέχρι σήμερα, που εκρεμμούν στο Διοικ 

Δικαστήριο. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί η έφεση.  
44.- Αγωγή της ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΑΘΕΝΑΣ ΟΕ στο Ειρ/κειο Χερσονήσου για 

2.888 € από διαφημ καταχωρήσεις στο Δήμο το έτος 2009 και 2010. 
συζητήθηκε και αναμένεται απόφαση.  
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45.- Δύο (2) Διαταγές Πληρωμής Γαλενιανού - Τζιράκη ποσών 110.073 
και 63.305 € από έργο αντικατάσταση στέγης Ποταμιών. Δεν πληρώθηκε  

και έγιναν συνολικά πέντε (5) κατασχέσεις για ποσό 173.977 € στα χέρια 
της Παγκρήτιας τράπεζας και της τράπεζας Πειραιώς. Έγιναν πέντε 

ανακοπές και πέντε Αιτήσεις αναστολών. Απορρίφθηκαν οι Αιτήσεις 
Αναστολών, με τις υπ αριθμ 1010-1011-1012-1013-1014/2012 
αποφάσεις, επιδικάσθηκε δικαστική δαπάνη επιδόσεις κλπ ποσού  

342,22 € ψηφίσθηκε πίστωση 1.711 € για εξόφληση δικαστικών, με την 
απόφαση Οικ. Επιτρ. 304/2012, εκκρεμούν για εκδίκαση η ανακοπές 
κατασχέθηκαν 21.756 € στην Παγκρήτια Τράπεζα, ενώ η Τράπεζα 

Πειραιώς δεν έδωσε χρήματα. Εκδόθηκαν δύο πρώτες αποφάσεις για δύο 
ανακοπές και απορρίφθηκαν με τις υπ αριθμ 469 και 470/2012 

αποφάσεις ενώ για της υπόλοιπες ανακοπές λήφθηκε η απόφαση 
38/2012 του Δημ Συμβουλίου για παραίτηση από το δικόγραφο και 
κατάργηση της δίκης, που θα γίνει την 6.11.2013 στο Μον Πρ Ηρ.. 

Έγινε εξόφληση της απαίτησης και δεν υπάρχει οφειλή.  
46.- Αγωγή Παπαδογιαννάκη Ζαχ. κατά Δήμου Χερσονήσου ποσού 

8.627,3 € στο Ειρ/κείο Χερσονήσου την 29.9.2012 από έργα πρασίνου 
το έτος 2002 στο Δήμο Χερσονήσου. Αναβλήθηκε για την 12.6.2013, και 
αναβλήθηκε εκ νέου για την 3.11.2015 και εκτιμούμε ότι θα γίνει 

απορριφθεί λόγω παραγραφής.  
47.-Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδας ΣΠΑΝΑΚΗ Α. – 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ συζητείται στο ΜΠρΗρ την 9.10.13 ζητείται 

καθορισμός τιμής για δρόμο σχεδίου πόλης (Ζαλόγγου και Εθν 
Αντιστάσεως στο Λιμ Χερσονήσου  18,33 τμ Χ 2.000 € = 36.660 € 

Αναβλήθηκε για την 9.10.2013, θα γίνει δεκτή θα καθορισθεί τιμή όχι 
όμως στο αιτούμενο ύψος αλλά σημαντικά χαμηλότερα (περίπου 500-
600 € /τμ.  

48.- Αγωγή των Δαμιανάκη Αικ και Παρ Δανελάκη, για απόδοση χώρου 
254,09 τμ  στη θέση Ασπέτη Αλώνι ή Βουρλιδιάς. Έχει παραχωρηθεί 
από την Κτημ Εταιρεία του Δημοσίου για δημιουργία κοινοχρήστου 

χώρου σχεδίου πόλεως Λιμ Χερσονήσου (ποσοστό ½ αδιαιρέτως 509 τμ) 
αλλά μέρος αυτού 254,09 τμ διεκδικείται. Έχει τοποθετηθεί αστικός 

εξοπλισμός. Ασκήθηκε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Δήμου, που συζητείται την 17.12.2014 στο ΜΠρΗρ. Εκτιμούμε ότι θα 
γίνει δεκτή. Η αγωγή αφορά την κυριότητα του ακινήτου και το Ελληνικό 

Δημόσιο κυρίως.    
 49. Αγωγή των Ολγας, Μαρίας Εμμανουέλλας και Αρμάνδου 

Μουντράκη, για διεκδίκηση και απόδοση χώρου 58,55 τμ  στη οδό 25ης 
Μαρτίου και Σολωμού Γωνία στο Λιμ Χερσονήσου. Συζητείται την 
5.11.2014 στο ΜΠρΗρ. Για το ακίνητο αυτό έχει ληφθεί ήδη από το έτος 

2010 απόφαση αγοράς του από το Δήμο για διαπλάτυνση της οδού 25ης 
Μαρτίου, πλην όμως δεν έχει αγορασθεί ακόμα λόγω οικονομικής 
δυσπραγίας του Δήμου. Ο Χώρος χρησιμοποιείται σαν δρόμος ήδη από 

το 2010. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή.    
49α. Αγωγή Ταμιολάκη Εμμ, κατά Δήμου Χερσονήσου για μείωση 

μισθώματος  δημοτικού ακινήτου στο Κράσι Χερσονήσου. Συζητήθηκε 
την 18.5.2012 στο ΜΠρΗρ. Εκδόθηκε η απόφαση 528/12 του ΜΠρΗρ 
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που μείωσε το μίσθωμα κατά 20 % λόγω οικονομικής κρίσεως για τα έτη 
2012 και 2013, και τίθεται στο αρχείο.  

49β. Αίτηση Ρωμανάκη Ι, κατά Δήμου Χερσονήσου Ασφαλιστικών 
Μέτρων στο ΜΠρΗρ για προσωρινή επιδίκαση ποσού 1.914 €, από 

επιστροφή φόρου. Εκδόθηκε η απόφαση 674/2013 που επέρριψε την 
αίτηση. Τίθεται στο Αρχείο.  
49γ. Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων των Ι. Καλεμικιαράκη, Πελεκάκη 

κλπ, κατά Δήμου Χερσονήσου  ΜΠρΗρ για προσωρινή ρύθμιση 
κατάστασης, για την αποτροπή εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωσης 
ακινήτου στο Πισκοπιανό μέχρι τέλους της τουριστικής σαιζόν (Οκτώβριο 

2013). Εκδόθηκε απόφαση επί της προσωρινής διαταγής και 
απορρίφθηκε το αίτημα προς. Διαταγής. Εκτιμούμε ότι η αίτηση δεν θα 

συζητηθεί διότι πλέον είναι άνευ αντικειμένου. (προσδιορίσθηκε την 
28.10.2013).  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ  
 

50.- Διαταγή Πληρωμής Μποτζάκη κατά Δήμου, ποσού 115.168,63 € 
από 17 έργα στο Δήμο Γουβών το 2010. Έγινε κατάσχεση στην 
Παγκρήτια και την τράπεζα Πειραιώς, έγιναν 2 ανακοπές (συζητούνται 

2.10.2013)  και δύο αναστολές (συζητήθηκε την 23.3.2012 δεν εκδόθηκε 
απόφαση). Τα χρήματα κατασχέθηκαν στην Παγκρήτια τράπεζα και ήδη 
αφαιρέθηκαν. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθούν. 

51.- Αγωγή Μάρκογλου Κ. κατά Δήμου ποσού 5.675 € από οφειλή 
δήμου Γουβών το 2012 για κοπή σκυροδέματος, Συζητείται μετ αναβολή 

την 11.12.2013 στο Ειρ/κείο Χερσονήσου. Αμφίβολο αποτέλεσμα της 
δίκης.  
52.- Ανακοπή Μ Φραγκιουδάκη κλπ κατά Δήμου Χερσονήσου κατά του 

πρωτ Διοικητικής αποβολής από Δημοτικό χώρο73 τμ στο Ειρ/κείο 
Χερσονήσου. Εκδόθηκε η απόφαση 50/2012 με την οποία απορρίφθηκε 
η ανακοπή. Κοινοποιήθηκε η απόφαση ασκήθηκε έφεση και η συζήτηση 

της αναβλήθηκε για την 8.1.2014 στο Μ.Πρ Ηρακλείου.   
53.- Πρόσθετες παρεμβάσεις (6) του Δήμου Χερσονήσου σε 6 προσφυγές 

κατά οκτώ αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης, οριστικής μεταφοράς 
έδρας ΕΔΧ Ταξί στο Δήμο Χερσονήσου, στο Διοικητ. Πρωτ Ηρακλείου. 
Δεν προσδιορίσθηκε η συζήτηση. Εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεκτές  επειδή 

εκδόθηκαν οι αποφάσεις παρανόμως. Ασκήθηκε και Προσφυγή στο Διοικ 
Πρωτ Ηρακλείου, κατά της απόφασης 11.175/2012 του ΓΓ Αποκ Διοικ 

Κρήτης ο οποίος απέρριψε προσφυγή του Δήμου για ακύρωση των 
παραπάνω αποφάσεων  κατ αρθρ 149 Ν 3463/06. Δεν έχει 
προσδιορισθεί ακόμα η συζήτηση, και εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή.  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ:    

   
54.- Αγωγή Χαλκιαδάκης ΑΕΤΕΒΕ κατά Δήμου Χερσονήσου ΜΠρΗρ, 
για 15.124,84 € πώληση ειδών στο Δήμο Μαλίων συζητήθηκε την 

9.11.2011 εκδόθηκε η απόφαση 433/12 που έγινε δεκτή αγωγή, 
ψηφίσθηκε πίστωση με την ΑΟΕ 436/2012 ποσό 2.453,86 €  
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55.- Αγωγή Γιαννακάκη Ευαγ. Κατά δήμου Μαλίων στο ΜΠρΑθ για 
αναγνώριση σύμβασης εργασίας Αορ Χρόνου. Συζητήθηκε την 25.4.12 

στο ΜΠρ Αθηνών και αναμένεται απόφαση. Ωστόσο μισθοδοτείται από 
τον ΟΑΕΔ και όχι από το Δήμο.  

56.- Αγωγή Αθανασάκη Ι. κατά Δήμου Μαλίων ζητά αμοιβή για 
ηλεκτρολογικά έργα  άτυπα από το έτος 2002 μέχρι το 2007 ποσού 
57.688,82 €. Συζητείται στο ΜΠρΗρ την 27.2.2013 υπάρχει ζήτημα 

παραγραφής  για το έτος μέχρι και 2004. Στη συζήτηση δηλώθηκε βίαιη 
διακοπή λόγω αθανάτου του ενάγοντος και αναβλήθηκε για την 
28.1.2015. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί.    

57.- Αγωγή Βασιλογαμβράκη κατά Δήμου Μαλίων ποσού 13.629 € για 
έργο υπηρεσίες φύλαξης το έτος 2004 στα Μάλια. Συζητήθηκε την 

13.2.2013 στο ΜΠρΗρ. αλλά δεν παρέστη ο ενάγων και ματαιώθηκε η 
συζήτηση. Εκτιμούμε ότι αν συζητηθεί θα απορριφθεί λόγω παραγραφής 
- τίθεται στο αρχείο.  

58.- Υπόθεση ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ: εκδόθηκε ερήμην του Δήμου απόφαση του 
Εφετείου Κρήτης (αναγνώριση συμβάσεως ΙΔΑΧ με το Δήμο Μαλίων από 

το 2000) το έτος 2011, ασκήθηκαν Ανακοπή κατά της επιταγής και 
Αίτηση αναστολής που έγινε δεκτή  από το ΜΠρΗρ, ασκήθηκαν Ασφ 
μέτρα στον Άρειο Πάγο που δόθηκε προ Διαταγή και στη συνέχεια 

απορρίφθηκαν. Εκδόθηκε απόφαση στη Αναίρεση από το Άρειο Πάγο η 
υπ αριθμ 768/2012 με την οποία έγινε οριστική λύση του θέματος και 
αποφάνθηκε ότι ο Δήμος πρέπει να αποδέχεται τις υπηρεσίες του με 

σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου Χρόνου από την 25.7.2000. 
Εκκρεμεί η ανακοπή κατά της εκτέλεσης της αποφάσεως του 

Πρωτοδικείου, η οποία συζητείται την 17.4.2013 πλήν όμως δεν έχει 
νόημα διότι εκδόθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε την 
υπόθεση οριστικά, Έγινε  παραίτηση κατά τη συζήτηση της ανακοπής 

σύμφωνα με την απόφαση του Δημ Συμβουλίου και κατάργηση της 
δίκης . 
 Ο παραπάνω εργαζόμενος άσκησε την από 29.12.2011 αγωγή του 

και ζητά  τις αποδοχές του από το έτος 2000 μέχρι σήμερα για τα 
χρονικά διαστήματα που δεν εργάσθηκε και δεν έλαβε μισθό τα οποία 

κοστολογεί στο ποσό των 241.500 €. Η αγωγή συζητείται στο ΜΠρΗρ την 
4.2.2013. Εν όψει της απόφαση του Αρείου Πάγου, πιθανολογούμε ότι 
θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο Δήμος όσους μισθούς (υπερημερίας) δεν 

κατέβαλε στο διάστημα που δεν εργαζόταν στο Δήμο. Υπάρχει ζήτημα της 
διετούς παραγραφής της απαίτησης του (απόφαση ΑΕΔ 2/2012) οπότε 

εκτιμούμε ότι θα υποχρεωθεί ο Δήμος μόνο για το χρονικό διάστημα από 
το έτος 2009   εξής (ζητά 21.000 € κατ έτος) αλλά πρέπει να αφαιρεθούν 
τα ποσά που έλαβε ως μισθούς επειδή εργαζόταν κατά διαστήματα. (ΠΧ 

εργάσθηκε 8μηνα από 18.4.2007 μέχρι 18.12.2007 και από 24.3.2008 
μέχρι 24.11.2008, και από 21.4.2009 μέχρι 21.12.2009. Δεν έχει γίνει 
ακόμα ο υπολογισμός από το τμήμα προσωπικού.     

  59.- Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Μ. Καραταράκη κλπ κατά Δήμου 
Χερσονήσου και ΔΕΥΑΧ, στο Ειρ/κείο Χερσονήσου συζητείται την 

14.11.2012. Ζητείται η διακοπή εκτέλεσης του έργου κατασκευής 
αποχετευτικών δικτύων Σταλίδας. Αφορά την ΔΕΥΑΧ και όχι το Δήμο. 
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Απορρίφθηκε η αίτηση λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης υπέρ 
του Δήμου με την 197/13 απόφαση. Τίθεται στο Αρχείο.   

60.- Ανακοπή αρθρ 632 ΚΠολΔ του Δήμου Χερσονήσου κατά του Γεωρ 
Αμπαρτζάκη στο Ειρ/κείο Χερσονήσου την 23.10.2013 κατά β επίδοσης 

διαταγής πληρωμής 122/2012 με την οποία ζητείται ποσό 10.513 € για 
αμοιβή διπλογραφικού συστήματος. Εκτιμούμαι ότι θα γίνει δεκτή και 
θα ακυρωθεί η Διαταγή Πληρωμής διότι αφορά δημόσια σύμβαση και 

εκδόθηκε από αναρμόδιο δικαστήριο. Για την ίδια απαίτηση έχει εγερθεί 
και η αγωγή ΓΑ 1094/384/2010, η οποία θα γίνει δεκτή διότι το ποσό 
όμως τελικά οφείλεται από το Δήμο.  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:      

 
61.- Αγωγή Α. Στεφανάκη ΕΕ κατά Δήμου  ποσού 7.324,2ο € για 
αδρευτικά εξαρτήματα Κοινότητας Επισκοπής και Γαλύφας Συζητείται 
στο Ειρ/κείο Ηρακλείου την 3.12.2013. Εκτιμούμαι ότι θα απορριφθεί.   

62.- Ανακοπή Δήμου Επισκοπής κατά Γαλανάκη κατά κατάσχεσης 
χρημάτων το έτος 2010. ποσό 43.372,94 € συζητείται την 20.3.2013 στο 
ΜΠρΗρ.  Η κατάσχεση έγινε το έτος 2010, απορρίφθηκε η αίτηση 

αναστολής του πρώην Δήμου Επισκοπής. Εκτιμούμαι ότι θα απορριφθεί. 
Δεν έχει εκδοθεί απόφαση.  

63.- Ανακοπή αρθρ 632 ΚΠολΔ του Δήμου Χερσονήσου κατά του Ε. 
Ντάκουλα στο Ειρ/κείο Χερσονήσου συζητήθηκε την 12.6.2013 κατά 
διαταγής πληρωμής 51/2012 με την οποία ζητείται ποσό 20.199,60  € 

για αμοιβή 3 έργων στο Δήμο Επισκοπής. Εκτιμούμαι ότι θα γίνει δεκτή 
και θα ακυρωθεί η Διαταγή Πληρωμής διότι αφορά δημόσια σύμβαση 

και εκδόθηκε από αναρμόδιο δικαστήριο. Το ποσό όμως τελικά οφείλεται 
από το Δήμο. 
64.- Αίτηση της εταιρείας ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ για αναγνώριση δικαιούχου 

αποζημίωσης ποσού 32.253,10 €  που συζητείται μετά από νέα κλήση 
την 10.7.2013 στο ΜΠρΗρ Το ποσό των χρημάτων έχει ήδη 
παρακατατεθεί και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 563/10.12.2008 η 

παρακατάθεση, δεν υπάρχει πρόσθετη οφειλή.  
65.-Διαταγή Πληρωμής 30626/2012 Ειρ/κείου Αθηνών της 

Λυμπερόπουλος Σταματίου ΟΕ. κατά του Δήμου Χερσονήσου (πώην 
Δήμου Μαλίων) για ποσό 7.567,54 € 1.626,88 € από ανεξόφλητα 
τιμολόγια από εργασίες ανάθεσης αναλυτικής μελέτης εφαρμογής του 

Δήμου Μαλίων το 2010 δύο επιδόσεις και επιταγή και κατέστη 
τελεσίδικη η απαίτηση με την απόφαση οικ επιτρ 453/12. Εκδόθηκαν 
τα ΧΕΠ 158 και 295/2012 και δεν πληρώθηκαν. Θα τεθεί στο αρχείο 

31.12.2013.  
66.- Αγωγή Παπακαλιατάκη Γ. κατά του Δήμου Χερσ/σου (Επισκοπής) 

από αδικαιολόγητο πλουτισμό από άκυρη ανάθεση έργων μεταφορών 
αδρανών 2007-2008 στο δήμο Γουβών ποσού 5.301,45 € και το έτος 
2008-2010 στο δήμο Επισκοπής ποσό 10.317,65 € συζητείται την 

13.11.2013 στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή 
εφόσον αποδειχθεί επειδή οι αναθέσεις έγινα προφορικά.  

67.- Αγωγή Γαγάνης ΟΕΕ. κατά του Δήμου Χερσ/σου (Επισκοπής) από 
πώληση και αδικαιολόγητο πλουτισμό ανταλλακτικών αυτοκινήτων  2009 
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(αριθμ τιμολογίου 4680/2009) στο δήμο Επισκοπής ποσού 3.189,05 € 
συζητείται την 25.11.2014 στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου (Μικροδιαφορά). 

Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή εφόσον αποδειχθεί επειδή οι αναθέσεις 
έγινα προφορικά.  

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Προσφυγές (Δημοτ. Φορολογίας κλπ):  

 
68.- Αίτηση Ακύρωσης Ροβυθάκη Κ. Δήμου στο Δ ΕφΑΘ κατά πίνακα 
κατάταξης ΑΣΕΠ και Δήμου Χερσονήσου το έτος 2009. εκδόθηκε η 

30/2011 απόφαση του ΔΕφΑθ. Με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση. 
Τίθεται στο Αρχείο.    

69.- Αίτηση Ακύρωσης Τυλιαννάκη Ε κατά Δήμου στο Δ ΕφΑΘ κατά της 
απόφαση ΑΣΕΠ και Δήμου Χερσονήσου το έτος 2009. έγινε παραίτηση 
και εκδόθηκε η 2231/2011 απόφαση του ΔΕφΑθ. Τίθεται στο Αρχείο.   

70.- Αίτηση Ακύρωσης Α Τριανταφυλάκη κατά Δήμου στο Δ Εφ Χανίων 
κατά του πίνακα κατάταξης  και Δήμου Χερσονήσου το έτος 2009. έγινε 

παραίτηση και εκδόθηκε η 4/2011 απόφαση του ΔΕφΧανίων. Τίθεται 
στο Αρχείο.   
71.- Προσφυγή Ν Λιβαδά Κατά Δήμου Χερσονήσου, στο Διοικ Πρωτ 

Ηρακλείου για την κατακύρωση διαγωνισμού εκμίσθωσης παραλίας 
2002. Συζητήθηκε ερήμην την 26.1.2011 και εκδόθηκε η απόφαση 
116/2011 που απέρριψε την προσφυγή , τίθεται στο Αρχείο. 

72.- Προσφυγή Γ Καραβασίλη Κατά Δήμου Χερσονήσου, στο Διοικ Πρωτ 
Ηρακλείου για σφράγιση καταστήματος. Συζητήθηκε ερήμην την 

16.11.2011 και απορρίφθηκε η προσφυγή   και τίθεται αρχείο . 
73.- Ανακοπή Ερημοδικίας της  Φ Καραβοκύρη  κατά Δήμου 
Χερσονήσου, στο Διοικ Πρωτ Ηρακλείου για σφράγιση καταστήματος. 

Συζητήθηκε την 13.6.2012 απορρίφθηκε με την απόφαση 453/12 και 
τίθεται αρχείο. 
74.- Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας WIND ΑΕ Κατά Δήμου Χερσονήσου, 

στο Διοικ Εφετείο Χανίων για πρόστιμο αυθαιρέτου κτίσματος. 
Παραπέμφθηκε στο Δήμο Ηρακλείου ο οποίος είναι αρμόδιος. 

Συζητήθηκε την 26.4.2012 εκτιμούμε ότι δεν αφορά στο Δήμο 
Χερσονήσου διότι δεν έχει αρμοδιότητα στις ενστάσεις αυθαιρέτων. 
Τίθεται στο Αρχείο. 

75.- Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων του  Δήμου Χερσονήσου, κατά ΔΕΗ 
στον Εισαγγελέα Ηρακλείου. Αφορά τοποθέτηση στύλων και υποσταθμού 

στο πεζοδρόμιο SILVA MARIS. Έγινε αποκατάσταση της επέμβασης και 
τίθεται στο αρχείο.  
76.- Προσφυγή της εταιρείας ΚΟΡΗ ΑΕ Κατά Δήμου Χερσονήσου, στο 

Διοικ Πρωτ Ηρακλείου για ακύρωση απόφασης επιβολής τελών 
παρεπιδημούντων ποσού 16.856,56. Συζητήθηκε και εκδόθηκε η 
απόφαση 363/2011 και έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η απόφαση 

επιβολής τελών λόγω παραγραφής. Την 22.8.2011 αποφασίσθηκε από 
την Οικον. Επιτροπή αριθμ από 562/11 να μην ασκηθεί έφεση, 

τελεσιδίκησε και τίθεται στο Αρχείο.  
77.- Προσφυγή της εταιρείας Θ &Κ Καλουτσάκης ΑΕ Κατά Δήμου 
Χερσονήσου, στο Διοικ Πρωτ Ηρακλείου για ακύρωση απόφασης 
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επιβολής τελών παρεπιδημούντων ποσού 52.780,06 €. Συζητήθηκε και 
εκδόθηκε η απόφαση 364/2011 και έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η 

απόφαση επιβολής τελών λόγω παραγραφής. Την 22.8.2011 
αποφασίσθηκε από την Οικον. Επιτροπή αριθμ αποφ 562/11 να μην 

ασκηθεί έφεση, τελεσιδίκησε και τίθεται στο Αρχείο.  
78.- Προσφυγή της εταιρείας Στ ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΑΕ Κατά Δήμου 
Χερσονήσου, στο Διοικ Πρωτ Ηρακλείου για ακύρωση απόφασης 

επιβολής τελών παρεπιδημούντων ποσού 18.855,47 €. Συζητήθηκε και 
εκδόθηκε η απόφαση 550/2010 και έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η 
απόφαση επιβολής τελών λόγω παραγραφής. Αποφασίσθηκε από την 

Οικον. Επιτροπή να μην ασκηθεί έφεση, τελεσιδίκησε και τίθεται στο 
Αρχείο.  

79.- Εξ (8) Προσφυγές και (8) αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως του Δήμου 
Χερσονήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΠρΗρ κατά αποφάσεων 
Κτηματ Υπηρ Ηρακλείου για επιβολή συνολικά 2.473.374,40 €  στους 

πρώην Δήμου Μαλίων Χερσονήσου και Γουβών που αφορά στην 
καταβολή των εισπραχθέντων για τις παραλίες τα έτη από 1999 έως και 

2008 λόγω ανακλήσεως της παραχώρησης της εκμετάλλευσης  των 
παραλιών. Υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ με τα οποίες θεωρείται 
ανυπόστατη η απόφαση παραχώρησης και ανάκλησης λόγω μη 

δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Δόθηκαν προσωρινές διαταγές και εκδόθηκαν 
αποφάσεις Αναστολών σε όλες τις οφειλές εκτός της οφειλής  των 48.000 
€ το Δήμου Μαλίων 1999. και των και 465.000 € που βρίσκεται σε 

διαδικασία έκδοσης προς διαταγής.  
80.- Προσφυγές (2) και Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης (2) της Μαρίας 

Κατσαμποξάκη κατά Δήμου στο Δ Πρωτ Ηρ. Στάλθηκαν απόψεις και 
φάκελος στο ΔΠρΗΡ για συζήτηση των Αναστολών, αλλά δεν εκδόθηκε 
μέχρι σήμερα απόφαση. Εκκρεμούν για εκδίκαση οι Προσφυγές. 

Προσβάλλονται οι αποφάσεις Αντιδημάρχου για επιβολή τελών 
παρεπιδημούντων και προσαυξήσεων υπ αριθμ 154/04  (για ποσό 
13.546,45 €) κατά υπ αριθμ 155/04 (για ποσό 12.323,16 €). Η 

προσφεύγουσα παραιτήθηκε από τα δικόγραφα της αιτήσεως αναστολής 
μόνο την 6.9.2005 και η συνεχίζονται οι προσφυγές. Εκτιμούμε ότι θα 

απορριφθούν. 
81.- Προσφυγές (2) και Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης (2) Αντώνη 
Κατσαμποξάκη κατά Δήμου στο Δ Πρωτ Ηρ. Στάλθηκαν απόψεις και 

φάκελος στο ΔΠρΗΡ για συζήτηση των Αναστολών, αλλά δεν εκδόθηκε 
μέχρι σήμερα απόφαση. Εκκρεμούν για εκδίκαση οι Προσφυγές. 

Προσβάλλονται οι αποφάσεις Αντιδημάρχου για επιβολή τελών 
παρεπιδημούντων και προσαυξήσεων υπ αριθμ 154/04  (για ποσό 
1.247,15 €) κατά υπ αριθμ 155/04 (για ποσό 1.245,43 €). Ο 

προσφεύγων παραιτήθηκε από τα δικόγραφα της αιτήσεως αναστολής 
μόνο την 6.9.2005 και η συνεχίζονται οι προσφυγές. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθούν. 

82.- Προσφυγή και Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης της Μαρίας 
Ταμπουρατζή κατά Δήμου στο Δ Πρωτ Ηρ. Στάλθηκαν απόψεις και 

φάκελος στο ΔΠρΗΡ για συζήτηση της Αναστολής, αλλά δεν εκδόθηκε 
μέχρι σήμερα απόφαση. Εκκρεμεί για εκδίκαση η Προσφυγή. 
Προσβάλλονται οι αποφάσεις Αντιδημάρχου για επιβολή τελών 
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παρεπιδημούντων και προσαυξήσεων υπ αριθμ 154/04  (για ποσό 
2.111,97 €). Εκτιμούμε ότι θα απορριφθούν. 

104- Προσφυγές (2) και Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης (2) Δημητρίου 
Μακράκη κατά Δήμου στο Δ Πρωτ Ηρ. Στάλθηκαν απόψεις και φάκελος 

στο ΔΠρΗΡ για συζήτηση των Αναστολών, αλλά δεν εκδόθηκε μέχρι 
σήμερα απόφαση. Εκκρεμούν για εκδίκαση οι Προσφυγές. 
Προσβάλλονται οι αποφάσεις Αντιδημάρχου για επιβολή τελών 

παρεπιδημούντων και προσαυξήσεων υπ αριθμ 154/04  (για ποσό 
2.179,84 €) κατά υπ αριθμ 155/04 (για ποσό 2.404,59 €). Εκτιμούμε 
ότι θα απορριφθούν. 

83.- Προσφυγές (4) και Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης (4) της ΚΑΡΝΗΣ 
ΑΞΤΕ ΑΕ  κατά Δήμου στο Δ Πρωτ Ηρ. Εκδόθηκαν αποφάσεις 

170,171,172 και 173/2005 επί των Αναστολών και ανεστάλησαν οι 
αποφάσεις. Εκκρεμούν για εκδίκαση οι Προσφυγές. Προσβάλλονται οι 
αποφάσεις Αντιδημάρχου για επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστου 

χώρου και πρόστιμο υπ αριθμ 234/04  (για ποσό 28.895,94 €), η υπ 
αριθμ 225/04 (για ποσό 39.407,22 €), η υπ αριθμ 249/2004 (για ποσό 

44.209,70 €) και η υπ αριθμ 13/2005 (για ποσό 45.627,15 €). Με τις 
υπ αριθμ 170,171,172, 173/2005 αποφάσεις του ΤριμΔΠρΗρ. 
Ανεστάλησαν οι αποφάσεις 234, 249, 13 και 255 του Αντιδημάρχου. ΟΙ 

προσφυγές προσδιορίσθηκαν για συζήτηση την 25/9/2013. Εκτιμούμε 
ότι θα απορριφθούν οι προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΜΠρΗρ 
για τον επίδικο χώρο.   

84.- Προσφυγές (4) και αιτήσεις αναστολής της ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ κατά 
του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 17/2008 

(για ποσό 46.998,12 € έσοδα έτους 2005), 2) 20/2008 (για ποσό 
48.352,32 € έσοδα έτους 2007),  3) 21/2008 (για ποσό 48.406 € έσοδα 
έτους 2006). Και 4) 8/2009 (για ποσό 51.349,11 € έσοδα έτους 2008). 

Αφορά για τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων. Υποβλήθηκε ο φάκελος 
και εκδόθηκαν οι απόφασεις  230,229 και 231/2009 για τις πρώτες 
τρεις αιτήσεις απορριπτικές ενώ εκρεμμεί στην τέταρτη αίτηση αναστολής 

Οι προσφυγές δεν έχουν ακόμα προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθούν  οι αναστολές και οι προσφυγές, διότι έγινε χρήση του 

κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια. Για το χώρο αυτό εκδόθηκε η  
απόφαση 353/2012 (αναφέρεται παραπάνω) οποία απέρριψε την αγωγή 
της εταιρείας και έκρινε ότι δεν είναι δικός της ο επίδικος χώρος. 

Ασκήθηκε έφεση. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί η έφεση.  
85.- Προσφυγές (3) και Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης (3) της Ζ 

Σαββάκης και Σια ΕΕ κατά Δήμου στο Δ Πρωτ Ηρ. Αφορά τις εγγραφές 
στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών 2000, 1996, 1998. Εκδόθηκαν οι 
αποφάσεις του Β τμ ΔιοικΠρΗρ με αριθμό 56 και 57/2007 και 

244/2008 και απορρίπτουν την αναστολή. Εκκρεμούν για εκδίκαση οι 
Προσφυγές. Η ανακοπή  κατά των αποφάσεων επιβολή προστίμου του 
αντιδημάρχου 34/2000, 700/2002, 154/2004 και 155/2005 

συζητήθηκε την 31.10.2007 Στο Β Μονομελές Δοικ. Πρωτ. Ηρ. και 
εκδόθηκαν οι απορριπτικές αποφάσεις 232/2008(για την 700/2002, η 

απόφαση 231/2008 για την 154/2004 η απόφαση 233/2008 για την 
256/2003 και 262/2008 για την 728/2001. Προσβάλλονται οι 
αποφάσεις Αντιδημάρχου για επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστου 
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χώρου εκδιδομένων λογαριασμών κλπ και πρόστιμο. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθούν οι προσφυγές.   

86.- Προσφυγές (2) και Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης (2) της 
Σταυρουλάκης Κ - Σαββάκης Ζ.  ΟΕ κατά Δήμου στο Δ Πρωτ Ηρ. 

Δόθηκε διαταγή με την οποία αναστέλλεται προσωρινά μέχρι την 
εκδίκαση της Αιτ. Αναστολής η εγγραφές στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών 
1990 και 1994. Απορρίφθηκαν οι Αιτήσεις Αναστολών (απόφαση 

242/2008 για το έτος 1990, Εκκρεμούν για εκδίκαση και οι Προσφυγές. 
Προσβάλλονται οι αποφάσεις Αντιδημάρχου για επιβολή τελών χρήσεως 
κοινοχρήστου χώρου εκδιδομένων λογαριασμών κλπ και πρόστιμο 

Εκτιμούμε ότι θα απορριφθούν οι προσφυγές.   
87.- Ανακοπή αρθρ 73 ΚΕΔΕ και Αίτηση Αναστολής του Εμμ Μαρκάκη 

– Τρυπάκη  Κατά του Δήμου για τέλη ύδρευσης ετών 1999 – 2001 ποσού 
39.759,66 €. Με την 102/2008 απόφαση του Α τμ. Διοικητικού 
Πρωτοδικείου έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής (απόφαση 102/2008) και 

εκκρεμή συζήτηση της ανακοπής. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί γίνει 
δεκτή η προσφυγή  διότι έχει υποπέσει σε παραγραφή η απαίτηση.  

88.- Προσφυγές (2) και αίτηση αναστολής της Ασφαλτικής ΑΕΒΤΚΕ ΑΕ 
κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 
12/2007 (έτους 2005 ποσού 15.155,99€) και 14/2007 (έτους 2006 

ποσού 14.879,59 €) για τέλη παρεπιδημούντων 2%. Με διαταγή του 
δικαστή δόθηκε αναστολή, υποβλήθηκε ο φάκελος και εκδόθηκε 
απόφαση στην αίτηση αναστολής αριθμ 245 και 246/2208 που 

απορρίπτει την αναστολή εκτέλεσης. Η προσφυγή δεν έχει 
προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί.  

89.- Προσφυγές (5) και αίτηση αναστολής της ΜΟΤΟΡ ΠΛΑΝ ΕΠΕ κατά 
του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 6/2006 
(για ποσό 1.735,35 € έσοδα έτους 2001) , 2) 7/2006 (για ποσό 1.739,48 

€ έσοδα έτους 2002),  3) 8/2006 (για ποσό 2.313,93 € έσοδα έτους 
2003),   4) 12/2007 (για ποσό 2.062,10 € έσοδα έτους 2004),  5) 
14/2007 (για ποσό 2.530,72 € έσοδα έτους 2005). Αφορά για τέλη 

παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Με 
προσωρινή διαταγή του δικαστή δόθηκε αναστολή, υποβλήθηκε ο 

φάκελος και δεν εκδόθηκε ακόμα απόφαση στην αίτηση αναστολής ούτε 
η προσφυγή έχει προσδιορισθεί. Εκδόθηκε η απόφαση 376 Β΄ τμήματος 
ΣτΕ που απέρριψε την αίτηση (σχετική η υπόθεση Νο 35 παραπάνω) που 

απορρίφθηκε από το ΣτΕ για τυπικούς λόγους.  Εκτιμούμε ότι θα γίνει η 
προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε παρόμοια περίπτωση του 

Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην ουσία και αποτελεί πλέον 
νομολογία. Απορρίφθηκε  η αίτηση αναστολής κατά της 6/2006 
απόφασης με την απόφαση το ΔΠρΗρ 13/2010 και κατά την 12/2007 

απόφασης με την απόφαση ΔπρΗρ 10/2010.Με την απόφαση 11/2010 
απορρίφθηκε η αίτηση κατά της απόφασης 8/2006, με την απόφαση 
10/2010 απορρίφθηκε η αίτηση κατά της απόφασης 12/2007, και με 

την απόφαση 9/2010 απορρίφθηκε η αίτησης κατά της απόφαση 
14/2007.  

90.- Προσφυγές (6) και αίτηση αναστολής της Εμμ Μαυράκης ΑΕΒΤΞΕ 
ΑΕ ATHENS CARS κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων 
αντιδημάρχου με αριθμ 1) 25/2005 (για ποσό 28.207,14 € έσοδα έτους 
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200) , 2) 7/2006 (για ποσό 13.135,90 € έσοδα έτους 2002),  3) 8/2006 
(για ποσό 14.167,61 € έσοδα έτους 2003),  4) 12/2007 (για ποσό 

11.350,30 € έσοδα έτους 2004), 5) 14/2007 (για ποσό 10.103,77 € 
έσοδα έτους 2005) και 6) 6/2006 (για ποσό 29.731,13 € έσοδα έτους 

2001 Σύνολο οφειλής 106.693 €. Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% 
σε επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις επί 
των αιτ. αναστολών 297/09 (αναστέλλει την 27/05 απόφαση 

αντιδημάρχου), η 266/09 (αναστέλλει  την 7/06), η 268/09 (αναστέλλει 
την 8/06) η 298/09 (αναστέλλει την 12/07) η 299/09 (αναστέλλει την 
14/07) η 267/09 (αναστέλλει την 6/06).Οι εκδίκαση των Προσφυγών 

δεν έχει προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή  διότι υπάρχει 
απόφαση του ΣτΕ σε παρόμοια περίπτωση του Δήμου Αθηνών που 

δικαιώνονται στην ουσία και αποτελεί πλέον νομολογία.   
91.- Προσφυγές (5) και αίτηση αναστολής της Εμμ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ – Κ 
ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ (PERSEAS) κατά του Δήμου και κατά των 

αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 6/2006 (για ποσό 1.636,70 € 
έσοδα έτους 2001) , 2) 7/2006 (για ποσό 1.277,59 € έσοδα έτους 2002),  

3) 8/2006 (για ποσό 1.670,03 € έσοδα έτους 2003), 4) 12/2007 (για 
ποσό 1.358,51 € έσοδα έτους 2004),  5) 14/2007 (για ποσό 1.717,51 € 
έσοδα έτους 2005). Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση 

ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Με προσωρινή διαταγή του δικαστή δόθηκε 
αναστολή, υποβλήθηκε ο φάκελος και εκδόθηκαν οι αποφάσεις 
(81,82,83,84,85/2009) που απορρίφθηκαν οι αιτ. αναστολής. Οι 

προσφυγές δεν έχουν προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή  η 
αναστολή και η προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε 

παρόμοια περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην ουσία 
και αποτελεί πλέον νομολογία.   
92.- Προσφυγές (6) και αίτηση αναστολής της ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚ 

(CARAVEL) κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με 
αριθμ 1) 6/2006 (για ποσό 644,99 € έσοδα έτους 2001) , 2) 7/2006 (για 
ποσό 688,44 € έσοδα έτους 2002),  3) 8/2006 (για ποσό 535,77 € έσοδα 

έτους 2003),   4) 12/2007 (για ποσό 818,23 € έσοδα έτους 2004),  5) 
14/2007 (για ποσό 1.075,15 € έσοδα έτους 2005) και 6) 27/2005 για 

ποσό 4.138,21 έσοδα έτους 2000. Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% 
σε επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Με προσωρινή διαταγή του 
δικαστή δόθηκε αναστολή, υποβλήθηκε ο φάκελος και εκδόθηκαν οι   

αποφάσεις 37,36,121,29,22,26/2009 απορρίπτοντας την αίτηση 
αναστολής αλλά  η προσφυγή δεν έχει προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα 

γίνει δεκτή  η προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε παρόμοια 
περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην ουσία και αποτελεί 
πλέον νομολογία.   

93.- Προσφυγές (9) και αίτηση αναστολής της ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ 
ΑΕΞΤΕ κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με 
αριθμ 1) 1495/2006 (για ποσό 5.326,14 € έσοδα έτους 2001) , 2) 

1496/2006 (για ποσό 7.103,46 € έσοδα έτους 2002),  3) 1497/2006 
(για ποσό 6.092,62 € έσοδα έτους 2003),   4) 11810/2007 (για ποσό 

5.358,49 € έσοδα έτους 2004),  5) 11812/2007 (για ποσό 4.748,96 € 
έσοδα έτους 2005). 6) 154/2004 (για ποσό 3.572,39 € έσοδα έτους 
1999). 7) 155/2004 (για ποσό 2289,59 € έσοδα έτους 2000). 8) 7/2010 
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(για ποσό 9.672,86 € έσοδα έτους 2006). 9) 9/2010 (για ποσό 5.668,19 
€ έσοδα έτους 2007). Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% σε 

επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Δόθηκε αναστολή, με τις 
αποφάσεις 136, 140, 139,138,137,142 και 142/2010 για τις επτά (7) 

πρώτες προσφυγές ενώ δεν έγινε αίτηση αναστολής στην 8η και 9η 
Προσφυγή. Οι προσφυγές δεν έχουν προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα 
γίνει δεκτή  η αναστολή και η προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του 

ΣτΕ σε παρόμοια περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην 
ουσία και αποτελεί πλέον νομολογία.   
94.- Προσφυγές (2) και αίτηση αναστολής της Κορνηλάκης Ν. ΑΕΤΞΕ 

κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 
11812/2007 (για ποσό 2.458,86 € έσοδα έτους 2005) , 2) 11810/2007 

(για ποσό 5.310,62 € έσοδα έτους 2004), Αφορά για τέλη 
παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Δόθηκε 
αναστολή, με τις αποφάσεις 98 και 99/2010, σε αίτηση αναστολής. Η  

προσφυγή δεν έχει προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή  η 
αναστολή και η προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε 

παρόμοια περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην ουσία 
και αποτελεί πλέον νομολογία.  
95.- Προσφυγές (3) και αίτηση αναστολής της Ν  Κορνηλάκης ΑΕΞΤΕ 

κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 
6/2006 (για ποσό 22.283,45 € έσοδα έτους 2001) , 2) 7/2006 (για ποσό 
21.230,19 € έσοδα έτους 2002),  3) 8/2006 (για ποσό 13.773,32 € 

έσοδα έτους 2003. Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Δόθηκε αναστολή με τις αποφάσεις 208, 207 

και 206/2008 αλλά οι προσφυγές δεν έχουν ακόμα προσδιορισθεί. 
Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή  η αναστολή και οι προσφυγές, διότι 
υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε παρόμοια περίπτωση του Δήμου Αθηνών 

που δικαιώνονται στην ουσία και αποτελεί πλέον νομολογία.   
96.- Προσφυγές (7) και αίτηση αναστολής της Κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ και ΣΙΑ 
ΟΕ κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 

1495/2006 (για ποσό 3.044,05 € έσοδα έτους 2001) , 2) 1496/2006 
(για ποσό 2.546,93 € έσοδα έτους 2002), 3) 1497/2006 (για ποσό 

4.748,04 € έσοδα έτους 2003),  4) 11810/2007 (για ποσό 5.048,13 € 
έσοδα έτους 2004),  5) 11812/2007 (για ποσό 5.158,47 € έσοδα έτους 
2005). 6) 155/2004 (για ποσό 4.608,96 € έσοδα έτους 2000, 6) 

154/2004 για ποσό 5.338,42 € για έσοδα έτους 1999. Αφορά για τέλη 
παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Με 

προσωρινή διαταγή του δικαστή δόθηκε αναστολή, υποβλήθηκε ο 
φάκελος και εκδόθηκαν οι αποφάσεις 233, 234, 235, 241, 241, 242 και 
251/2009  στις αιτήσεις αναστολής που τις απορρίπτουν, ενώ η 

προσφυγές δεν έχουν προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεκτές  οι 
προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε παρόμοια περίπτωση του 
Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην ουσία και αποτελεί πλέον 

νομολογία.   
97.- Προσφυγές (3) και αίτηση αναστολής της VAN OMMEN RACHEL 

κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 
17/2008 (για ποσό 22.236,63 € και 789,84 € έσοδα έτους 2005), 2) 
20/2008 (για ποσό 22.903,02 € και 1.098,15 € έσοδα έτους 2007),  3) 
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21/2008 (για ποσό 22.903,02 € και 1.355,85 €. Αφορά για τέλη 
χρήσεως κοινοχρήστων χώρων. Υποβλήθηκε ο φάκελος και εκδόθηκαν  

απόφασεις στις αίτησεις αναστολής με αριθμ 6,8 και 7/2010 που έγιναν 
δεκτές οι αναστολές, αλλά οι προσφυγές έχει προσδιορισθεί. Εκτιμούμε 

ότι θα απορριφθούν  οι αναστολές και οι προσφυγές, διότι έγινε χρήση 
του κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια.  
98.- Προσφυγές (2) και αίτηση αναστολής της Η ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ – Μ 

ΔΕΛΒΙΤΖΟΓΛΟΥ ΟΕ κατά του Δήμου και κατά των αποφάσεων 
αντιδημάρχου με αριθμ 7/2006 (για ποσό 1135,06 € έσοδα έτους 2002) 
και με αριθμ 8/2006 (για ποσό 2.114,81 € έσοδα έτους 2003). Αφορά 

για τέλη παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. 
Με προσωρινή διαταγή του δικαστή δόθηκε αναστολή, Εκδόθηκαν οι 

αποφάσεις 199/2008 και 80/2009 που απορρίπτουν την αναστολή για 
τα έτη 2003 και 2002, ενώ οι αποφάσεις 366 και 367/2011 κάνουν 
δεκτές και αναστέλλουν τα τέλη του 2004 και 2005 κατά τα 2/3 του 

χρέους. Οι προσφυγές δεν έχουν προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα γίνει 
δεκτές οι προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε παρόμοια 

περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην ουσία και αποτελεί 
πλέον νομολογία.   
99. Προσφυγές (4) του Δήμου Χερσονήσου κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου στο ΤριμΔΠρΗρακλείου κατά των αποφάσεων της επιτροπής 
του άρθρου 152 ΔΚΚ της περιφέρειας Κρήτης για την ακύρωση των 
αποφάσεων α) και του Δήμου 334, 335, 310,311/2009 του ΔΣ β) του ΓΓ 

Περιφ. Κρήτης που επικύρωσε και αφορούν στην επιβολή προστίμων 
από παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Εκτιμούμε ότι θα γίνουν 

δεκτές. 
100.- Προσφυγές (4) και αιτήσεις αναστολών του Γ. Σταυρουλάκη κατά 
του Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 1) 17/2008 

(για ποσό 17.721,39 € € έσοδα έτους 2005), 2) 20/2008 (για ποσό 
18.252,45 € έσοδα έτους 2006),  3) 21/2008 (για ποσό 18.252,45 € 
έσοδα 2007), 4) 8/2009 (για ποσό 19.363,08 € για χρήση 2008). Αφορά 

για τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις 
202,203 και 204/2010 που απορρίπτουν τις πρώτες τρεις αιτήσεις 

αναστολής και η 8/2012 που κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής της 4ης 
απόφασης. Οι προσφυγές δεν  έχουν προσδιορισθεί.. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθούν  οι αναστολές και οι προσφυγές, διότι έγινε χρήση του 

κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια, ενώ παλαιότερα πλήρωνε.  
101.- Προσφυγή και αίτηση αναστολής του  Γαρεφαλάκη Στ. κατά του 

Δήμου και της ταμειακής βεβαίωσης μισθωμάτων αιγιαλού ποσού 
3.381,50 € στο Διοικητ. Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Εκδόθηκε προσωρινή 
διαταγή αναστολής και η συζήτηση δεν προσδιορίσθηκε ακόμα. 

Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί, καθόσον υπέγραψε σύμβαση μίσθωσης 
του αιγιαλού από δημοπρασία.   
102.- Προσφυγές (7) και αίτηση αναστολής του Νικ Περάκη κατά του 

Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου 1)με αριθμ 154/2004 
(για ποσό 4.745,85 € έσοδα έτους 1999), 2) με αριθμ 155/2004 (για 

ποσό 4.337,74 € έσοδα έτους 2000), 3) με αριθμ 6/2006 (για ποσό 
5.056,56 € έσοδα έτους 2001), 4) με αριθμ 7/2006 (για ποσό 4.260,02 
€ έσοδα έτους 2002), 5) με αριθμ 8/2006 (για ποσό 3.002,16 € έσοδα 
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έτους 2003), 6) με αριθμ 12/2007 (για ποσό 2.816,22 € έσοδα έτους 
2004), 7) με αριθμ14/2007 (για ποσό 2.595,60 € έσοδα έτους 2005),  

Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων. Με προσωρινή διαταγή του δικαστή δόθηκε αναστολή, σε 

όλες τις παραπάνω αιτήσεις. Όμως με τις αποφάσεις 147, 170, 171, 172, 
173,174, και 175/2010 απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αναστολής. 
Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτές οι προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του 

ΣτΕ σε παρόμοια περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην 
ουσία και αποτελεί πλέον νομολογία.   
103.- Ανακοπή του Γιαννουδάκη Ι. κατά Δήμου Χερσονήσου και Αίτηση 

αναστολής Αφορά τέλη εκδιδομένων λογαριασμών 2% συνολικό ποσό 
1.699,09 € για τα έτη 1989, 1990,1991,1992 . Δεν δόθηκε προσωρινή 

διαταγή, δεν συζητήθηκε ακόμα η αναστολή ούτε προσδιορίσθηκε η 
Ανακοπή. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δετή η ανακοπή λόγω παραγραφής 
(πενταετούς προθεσμίας προς είσπραξη από την ταμειακή βεβαίωση). 

104.- Προσφυγές (4) και αίτηση αναστολής της  TRAFFIC ΑΕ κατά του 
Δήμου και κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ 7/2006 (για 

ποσό 18.788,88 € έσοδα έτους 2002) - με αριθμ 8/2006 (για ποσό 
18.879,69 € έσοδα έτους 2003)- με αριθμ 12/2007 (για ποσό 
18.174,96 € έσοδα έτους 2004)- με αριθμ 14/2007 (για ποσό 

15.069,91 € έσοδα έτους 2005) . Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% 
σε επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Με προσωρινή διαταγή του 
δικαστή δόθηκε αναστολή, εκδόθηκαν απόφασεις στην αίτηση αναστολής 

με αριθμό 68, 69/2010 και 153 και 154/2011 που απορρίπτουν τις 
αναστολές. Οι προσφυγές δεν έχουν προσδιορισθεί. Εκτιμούμε ότι θα 

γίνει δεκτές οι προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σε παρόμοια 
περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην ουσία και αποτελεί 
πλέον νομολογία.  Έχει εγγραφή αναγκαστική υποθήκη σε ακίνητο της 

εταιρείας για την διακοπή της παραγραφής. 
105.- Προσφυγές (2) χωρίς αίτηση αναστολής της  ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΥΛ 
Κληρονόμοι – Κοινωνία (CAR MASTER) κατά του Δήμου και κατά των 

αποφάσεων αντιδημάρχου με αριθμ με αριθμ 12/2007 (για ποσό 
910,77 € έσοδα έτους 2004)- με αριθμ 14/2007 (για ποσό 776,90 € 

έσοδα έτους 2005) . Αφορά για τέλη παρεπιδημούντων 2% σε επιχείρηση 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων οι προσφυγές δεν έχουν προσδιορισθεί. 
Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτές οι προσφυγές, διότι υπάρχει απόφαση του 

ΣτΕ σε παρόμοια περίπτωση του Δήμου Αθηνών που δικαιώνονται στην 
ουσία και αποτελεί πλέον νομολογία.   

106.- Προσφυγή του Αλκιβ Σαββάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου και 
του Υπουργού Δημ Τάξης και Αίτηση Αναστολής αφορά την βεβαίωση 
παράβασης τροχαίας για αφαίρεση διπλώματος οδηγού. Δεν έχει 

εκδικασθεί ακόμα ούτε η αίτηση αναστολής (αν και υποβλήθηκε ο 
φάκελος με απόψεις του Δήμου) ούτε η προσφυγή. Εκτιμούμε ότι στο 
μέρος που αφορά στο Δήμου θα απορριφθεί . Δεν εκδόθηκε προσωρινή 

διαταγή. 
107.- Προσφυγές (29 τον αριθμό) στο Δ. Πρωτ Ηρακλείου κατά των 

αποφάσεων του ΔΣ του δήμου από 209/2009 έως 374/2009 που αφορά 
στην επιβολή προστίμων κατά παρανόμων διαφημιστικών πινακίδων (του 
έτος παράβασης 2004, αλλά επιβλήθηκαν το έτος 2009 εν όψη 
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επικείμενης παραγραφής). Εκρεμμούν προς εκδίκαση και η γνώμη μας 
είναι ότι θα απορριφθούν καθότι προσβάλλονται εκπρόθεσμα (μετά την 

πάροδο του 15ημέρου)  και σε αναρμόδιο δικαστήριο (αρμόδιο είναι το 
Διοικητικό Εφετείο). Παρόμοιες προσφυγές  έγιναν κατά των ιδίων 

αποφάσεων ενώπιον του Γ. Γρ. Π Κρήτης και απορρίφθηκαν και 
προσέφυγαν στην επιτροπή του αρθρ 152 και απορρίφθηκαν και πάλι.  
108.- Προσφυγές (2) του Δημ Μαστοράκη κατά του Δήμου και των 

αποφάσεως επιβολής τέλους 2% εκδιδομένων λογαριασμών Αυτοκινήτων 
αποφ Αντιδ 7/2010 ποσού 1.302,14 € και 9/2010 ποσού 1.221,09 € με 
αίτημα συμβιβασμού. Δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα.  

109.- Προσφυγές (2) της Ανδρ Ξανθάκη ΕΕ κατά του Δήμου και των 
αποφάσεως επιβολής τέλους 2% εκδιδομένων λογαριασμών Αυτοκινήτων 

αποφ Αντιδ 7/2010 ποσού 9.510,37 € και 9/2010 ποσού 5.113,53 € με 
αίτημα συμβιβασμού. Δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα.  
110.- Προσφυγές (2) του Ανδρ Στεφανάκη κατά του Δήμου και των 

αποφάσεως επιβολής τέλους 2% εκδιδομένων λογαριασμών Αυτοκινήτων 
αποφ Αντιδ 7/2010 ποσού 2.502,20 € και 9/2010 ποσού 1.793,05 € με 

αίτημα συμβιβασμού. Δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα.  
111.- Προσφυγές (2) της UNIVERSAL  ΕΠΕ κατά του Δήμου και των 
αποφάσεως επιβολής τέλους 2% εκδιδομένων λογαριασμών Αυτοκινήτων 

αποφ Αντιδ 7/2010 ποσού 3.012,38 € και 9/2010 ποσού 3.228,05 € με 
αίτημα συμβιβασμού. Δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα.  
112.- Προσφυγή και αίτηση αναστολής της ΜΕΘΥΛ ΑΞΕΚΤΕ – 

ΜΕDITERRANEO (Λεονταράκη) κατά της ταμιακής βεβαίωσης  
επιδικασμένη εισφοράς γης σε χρήμα ποσού 242.510,30 €. Δεν έχουν 

προσδιορισθεί η Προσφυγή ενώ ήδη κατατέθηκε Υπόμνημα και φάκελος 
για την αναστολή. Εκδόθηκε η απόφαση 494/2011 που απέρριψε την 
αίτηση αναστολής. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί και η προσφυγή 

καθόσον έχουν επιδικασθεί τα βεβαιωθέντα ποσά. 
113.- Ανακοπές (5) και αίτησεις αναστολής (5) Κυρ Κουμάκη κατά 
Δήμου Χερσονήσου στο Δοικ Π{ρωτ Ηρακλείου και κατά της εγγραφής 

βεβ καταλόγου (ταμειακή βεβαίωση) για τέλη παρεπιδημούντων 1993 
και τέλη ύδρευσης 1993, 1995 και 1997, συνολ ποσού 3.126,43 €. 

Εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεκτές λόγω παραγραφής.   
114.- Προσφυγή της εταιρείας UNIVERSAL ΕΠΕ κατά Δήμου 
Χερσονήσου ( απόφαση 122/2004 Αντιδημάρχου για κατάληψη Κοινοχρ 

Χώρου το έτος 2004). Εκδόθηκε η απόφαση 290/2004 του ΔΕφΧανίων 
που παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικ. Πρωτ. Ηρακλείου για να 

δικασθεί, Δεν έχει προσδιορισθεί αλλά πιθανολογούμε την απόρριψη της 
115.- Προσφυγή του Εμμ Γεροκώστα κατά Δήμου Χερσονήσου 
(απόφαση 58/2011 Αντιδημάρχου για κατάληψη Κοινοχρ Χώρου το έτος 

2010 και επιβολή προστίμου 22.519,56 €). Δεν έχει προσδιορισθεί αλλά 
πιθανολογούμε την απόρριψη της. 
 116.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή αρθρ 217 ΚΔΔ της ΕΤΕΡΝΑΛ 

ΑΕΞΤΕ κατά Δήμου Χερσονήσου (κατά της κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
ποσού 78018,27 για είσπραξη τελών εκδιδομένων λογαριασμών ετών 

2007 έως 2010. Δεν έχει προσδιορισθεί αλλά πιθανολογούμε την 
απόρριψη της. 
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117.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή αρθρ 217 ΚΔΔ της Ε &Π 
Μαρκάκης ΑΝΕΞΤΕ κατά Δήμου Χερσονήσου (κατά της κατάσχεση εις 

χείρας τρίτου ποσού 166.574,42 € για είσπραξη τελών εκδιδομένων 
λογαριασμών ετών 2007 έως 2010. Δόθηκε προς διαταγή. Δεν έχει 

προσδιορισθεί αλλά πιθανολογούμε την απόρριψη της. 
118.- Προσφυγή του Καλεμικιαράκη Ιωάννη κατά Δήμου Χερσονήσου 
(απόφαση 173/1998 Αντιδημάρχου για χορήγηση αδείας Λειτουργίας). 

Στο κατάστημα Κατσαρού. Εκδόθηκε η απόφαση 134/2005 του 
ΔΕφΧανίων που παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικ. Πρωτ. Ηρακλείου 
για να δικασθεί, Δεν έχει προσδιορισθεί αλλά πιθανολογούμε την 

απόρριψη της.  
119.- Προσφυγή της Σοφίας Χαρωνίτη κατά Δήμου Χερσονήσου (κατά 

απόφασεων 128, 152,148/2004 Αντιδημάρχου για αφαίρεση 
εμπορευμάτων από Κοινοχρ Χώρου το έτος 2004). Εκδόθηκε η απόφαση 
3072/2007 του Στε και 1150/2007 ΕΑ ΣΤΕ. Που απορρίπτει όμοιες Αιτ 

Ακύρωσης. Έχει προσδιορισθεί για την 23.10.13, αλλά πιθανολογούμε 
την απόρριψη της.    

120.- Προσφυγή της εταιρείας Αφοι ΡΩΜΑΝΑΚΗ ΟΕ κατά Δήμου 
Χερσονήσου ( απόφαση 122/2004 Αντιδημάρχου για κατάληψη Κοινοχρ 
Χώρου το έτος 2004). Εκδόθηκε η απόφαση 291/2004 του ΔΕφΧανίων 

που παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικ. Πρωτ. Ηρακλείου για να 
δικασθεί, Δεν έχει προσδιορισθεί αλλά πιθανολογούμε την απόρριψη της.    
121.- Αίτηση Ακύρωσης του Σοφ. Γαλανάκη κατά της Ν. Α Ηρακλείου 

Διοικ.Εφ Χανίων  η Υπόθεση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Χερσονήσου ενώ 
αρμόδιος είναι ο Δήμος της έδρας του νομού που ασκεί τις πολεοδομικές 

υπηρεσίες. Η Υπόθεση παραδόθηκε στον αρμόδιο Δήμο Ηρακλείου και 
τίθεται στο αρχείο από μας. Αφορά ακύρωση προστίμου αυθαιρέτου 
κτίσματος. 

122.- Αίτηση Ακύρωσης της Ντανέλη ΟΕ κατά της Ν. Α Ηρακλείου 
Διοικ.Εφ Χανίων  η Υπόθεση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Χερσονήσου ενώ 
αρμόδιος είναι ο Δήμος της έδρας του νομού που ασκεί τις πολεοδομικές 

υπηρεσίες. Η Υπόθεση παραδόθηκε στον αρμόδιο Δήμο Ηρακλείου και 
τίθεται στο αρχείο από μας. Αφορά ακύρωση προστίμου αυθαιρέτου 

κτίσματος. 
123.- Αίτηση Αναίρεσης της εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ.  κατά του πρώην 
Δήμου Μαλίων  η Υπόθεση αφορά στην εκτέλεση του έργου  του 

Δημοτικού Μεγάρου Μαλίων και την επιβολή ποινικής ρήτρας 
35.915,45 € στην ανάδοχο. Εκδόθηκε η απόφαση 73/2008 του Διοικ 

Εφετείου Χανίων που απορρίπτει την Προσφυγή της εταιρείας. 
Εκδικάζεται μετ αναβολή την  14.10.2013 στο ΣτΕ. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθεί.  

124.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή της εταιρείας ΜΑΝDE TRYP ΑΕ 
κατά Δήμου Χερσονήσου Διοικ.Πρ.Ηρ. αφορά την κατάσχεση εις χείρας 
τρίτου (τράπεζας ΕURΟΒΑΝΚ) ποσού 256.537,43 € δόθηκε προσωρινή 

διαταγή που ανεστάλη η κατάσχεση. Εκδόθηκε απόφαση επί της 
αναστολής η οποία ανέστειλε την κατάσχεση επειδή η εταιρεία έχει 

υπαχθεί στο αρθρ 99 του Πτωχευτικού κώδικα σε διαδικασία 
συνδιαλλαγής και δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της. Η 
ανακοπή δεν συζητήθηκε. Θέτει ζήτημα παραγραφής μέρους των 
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απαιτήσεων  (δημοτικών τελών) και εκτιμούμε ότι θα έχει αμφίβολη 
κατάληξη.   

125.- Προσφυγή της εταιρείας Γ Δ Βασιλείου ΑΕ κατά Δήμου 
Χερσονήσου Διοικ.Πρ.Ηρ. (αφορά σφράγιση καταστήματος). Αναβλήθηκε 

την 23.5.2012 λόγω εκλογών και δεν επαναπροσδιορίσθηκε η συζήτηση 
της. Πιθανολογούμε την απόρριψη της.    
126.- Ανακοπή Ερημοδικίας της εταιρείας Εμμ Λιουδάκης ΑΕ κατά 

Δήμου Χερσονήσου στο Διοικ.Πρ.Ηρ. (σε προσφυγή κατά τελών 
περεπιδημούντων) Εκδόθηκε απόφαση 314/13 που  απέρριψε την 
ανακοπή και τίθεται στο Αρχείο.    

127.- Αγωγή  της εταιρείας ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΝΙΚ ΟΕ κατά Δήμου 
Χερσονήσου στο ΔΠρΗρ. Δεν έχει προσδιορισθεί η συζήτηση (αφορά την 

αποζημίωση του ποσού 57.892 € που κατέβαλε στο Δήμο τα έτη 1994 – 
2005 για χώρο που ήταν ιδιοκτησίας της Κτημ Υπηρεσίας Ηρακλείου 
Πιθανολογούμε την απόρριψη της λόγω παραγραφής.    

128.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή της Χατζηνικολάου Δήμητρας  
κατά Δήμου Χερσονήσου στο Διοικ.Πρ.Ηρ. αφορά την κατάσχεση εις 

χείρας τρίτου (τράπεζας Παγκρήτιας) ποσού 9.443,54 € δόθηκε 
προσωρινή διαταγή που ανεστάλη η κατάσχεση. Δεν εκδόθηκε απόφαση 
επί της αναστολής ούτε επι της ανακοπής. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί. 

129.- Αίτηση Ανάκλησης του Δήμου Χερσονήσου Διοικ.Πρ.Ηρ. κατά της 
Εταιρείας Σαββάκης Ι και Σια ΟΕ φορά την ανάκληση προσωρινής 
διαταγής αναστολής σφράγισης καταστήματος. Εκδόθηκε η από 

11.1.2012 διαταγή του Δικαστή που ανακλήθηκε η προσωρινή  διαταγή. 
Τίθεται στο αρχείο. 

130.- Τρεις (3) Αιτήσεις Ανάκλησης απαλλοτρίωσης των α) Μουντράκη 
Ευαγγελίας και Θεοδώρας, β) Κανακάκη Ελένης, και γ) Μουντράκη 
Σοφίας προς το Δήμο Χερσονήσου ζητούν την ανάκληση ρυμοτομίας 

ακινήτων τους στο σχ. πόλεως Λιμ Χερσονήσου. Αρμόδιος για την 
ανάκληση είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ και ο δήμος μόνο απλή έκφραση γνώμης 
δικαιούται να κάνει.  

131.- Αίτηση Ακυρώσεως του Νικ Παπαδομιχελάκη κατά Δήμου Μαλίων 
με παρεμβαίνουσα τη ΔΕΥΑΧ στο ΣτΕ συζητείται την 2.4.2013 αφορά 

τον βιολογικό των Μαλίων. Αναβλήθηκε εκ νέου. Την υπόθεση χειρίζεται 
ο Δικηγόρος; Που έχει ορισθεί από την ΔΕΥΑΧ Ι. Γαλενιανός και για 
λογαριασμό του Δήμου.  

132.- Αίτηση Αναστολής και Προσφυγή του Καραγκιοζάκη Α. κατά 
Δήμου Χερσονήσου στο Διοικ.Πρ.Ηρ. αφορά την επιβολή με την 

απόφαση 6647/12 του Αντιδημάρχου τελών αυθαίρετης χρήσης κοινοχρ 
χώρου έτους 2011 2.588,85 € Δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αναστολής 
ούτε προσδιορίσθηκε η προσφυγή. Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί. 

133.- Δύο (2) Διοικητικές Προσφυγές του Δήμου Χερσονήσου στην 
επιτροπή αρθρ 152  κατά δύο (2) αποφάσεων 890 και 3084/12 του ΓΓ 
Α/Δ Κρήτης  αφορά στην ακύρωση αποφάσεων εκτέλεσης του έργου 

επισκευή Δημαρχείου. Δεν προσδιορίσθηκα η συζήτηση τους ακόμα. 
Εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεκτές και θα απορριφθούν οι αποφάσεις του 

ΓΓ Α/Δ Κρήτης διότι υπάρχουν Αποφάσεις ad hoc του ΣτΕ επί του 
θέματος. 
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134.- Προσφυγές (3) των α) Ζερβάκη Τίτου κλπ 7 ατόμων, κατά τελών 
και προστίμων  κοινοχ χώρων των ετών 2004 εως 2009 στην σταλίδα που 

έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση β)   Ζερβάκη Τίτου, κατά τελών και 
προστίμων  κοινοχ χώρων 2011 στην σταλίδα για το ίδιο χώρο ποσού 

8.οο4 € και γ) Κοινωνίας Ζερβάκη  (7 ατόμων), κατά τελών και 
προστίμων  κοινοχ χώρων 2010 ποσού 8.076 € στην σταλίδα που έχει 
παραχωρηθεί σε κοινή χρήση. Δεν έχει προσδιορισθεί η συζήτηση, 

εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί διότι έχει γίνει παραχώρηση του χώρου με 
συμβολαιογραφική πράξη, αργότερα έγινε ανάκληση, υπάρχει απόφαση 
του Εφ Κρήτης 301/2009 και του Αρείου Πάγου για όμορο ακίνητο που 

κρίνει το θέμα υπέρ του Δήμου.  
135.- Αίτηση Ακυρώσεως  της υπαλλήλου του Δήμου Ελένης 

Παπαματαθιάκη κατά Δήμου Χερσονήσου στο ΔΕφΧανίων  συζητήθηκε  
την 17.1.2012 αφορά την αρνητική απάντηση του Δήμου για την 
μετάταξη της στο Δήμο Αγ .Νικολάου, εκδόθηκε η με αριθμ 53/2013 

απόφαση που ακύρωσε τις με αριθμ πρωτ 24012 + 17480 + 2108/2011 
αρνητικές απαντήσεις του Δήμου Χερσονήσου, για παράβαση ουσιώδους 

τύπου της διαδικασίας επειδή η αρνητική γνώμη (απόφαση) του Δήμου 
πρέπει να σταλεί στο Υπηρεσιακό συμβούλιο και κατόπιν στον ΟΤΑ 
υποδοχής, προκειμένου να αποφασίσει οριστικά (σύνθετη διοικητική 

ενέργεια) . Η απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο την 18.6.2013 και 
λήφθηκε απόφαση για μη άσκηση έφεσης. Εκδόθηκε απόφαση νεότερη 
του αντιδημάρχου, απέρριψε το αίτημα της για μετάταξη και 

κοινοποιήθηκε στα υπηρεσιακά συμβούλια. Τίθεται στο αρχείο 
31.12.2013.  

136.- Αίτηση Ακυρώσεως  του Δήμου Χερσονήσου κατά της Ν Α 
Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου ως διαδόχου στο ΣτΕ / Ε τμήμα. Δεν 
προσδιορίσθηκε η συζήτηση ακόμα. Ζητείται η ακύρωση της απόφαση 

του Νομάρχη Ηρακλείου που μετατρέπει σε χρηματική απαίτηση την 
ήδη παραχωρημένη έκταση 4.897,88 τμ. Επειδή η προσβαλλόμενη 
απόφαση ανακλήθηκε, με απόφαση 80/2013 του Δημ. Συμβουλίου  

αποφασίσθηκε η παραίτηση και η κατάργηση της δίκης. 
137.- Προσφυγές και Αιτήσεις Αναστολής (3) της εταιρείας ΚΑΡΝΗΣ ΑΕ 

κατά  Δήμου Χερσονήσου στο ΔΠρΗρ για τέλη αυθαίρετης χρήσης 
κοινοχρ χώρων εμβαδού 178,15 τμ (μπροστά από το ΗΟΤΕL PALMERA) 
ετών 2009 = 81.208,41 €, έτους 2012 = 52.787,62 € και έτους 2011 = 

52.787,63 €  εκδόθηκαν οι αποφάσεις 33 και 34/2012 που 
απορρίπτουν τις αιτήσεις αναστολών για τα έτη 2009 και 2010 έχει 

προσδιορισθεί η συζήτηση των προσφυγών. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθούν διότι ήδη εκδόθηκε απόφαση από το ΜΠρΗρ (εκκρεμεί η 
έφεση) που αποφαίνεται ότι ο χώρος δεν ανήκει στην εταιρεία.   

138.- Προσφυγές και Αιτήσεις Αναστολής (2) της εταιρείας ΚΑΡΝΗΣ ΑΕ 
κατά  Δήμου Χερσονήσου στο ΔΠρΗρ για τέλη αυθαίρετης χρήσης 
κοινοχρ χώρων εμβαδού 82,25 τμ (μπροστά από ιδιοκτησία Ασπετάκη) 

ετών 2010 = 24.371,50 €, και έτους 2011 = 24.371,50 €  εκδόθηκε η 
απόφαση 204/2012 που απορρίπτουν τη αίτηση αναστολής για το έτος  

2010 και έχει προσδιορισθεί ακόμα η συζήτηση των προσφυγών. 
Αμφίβολη έκβαση της δίκης διότι δεν έχει κριθεί τελεσίδικα η ιδιοκτησία 
στον επίδικο χώρο.(έχει εκδοθεί απόφαση σε Βαθμό στο ΜΠρΗρ.  
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138 α.- Προσφυγές και Αιτήσεις Αναστολής (2) της εταιρείας ΚΑΡΝΗΣ 
ΑΕ κατά  Δήμου Χερσονήσου στο ΔΠρΗρ. Η μία για τέλη αυθαίρετης 

χρήσης κοινοχρ χώρων εμβαδού 82,25 τμ (μπροστά από ιδιοκτησία 
Ασπετάκη) έτους 2012 = 24.371,50 €, με αμφίβολη έκβαση διότι δεν 

έχει κριθεί τελεσίδικα η ιδιοκτησία στον επίδικο χώρο και η δέυτερη 
προσφυγή για τέλη αυθαίρετης χρήσης κοινοχρ χώρων εμβαδού 178,15 
τμ (μπροστά από το ΗΟΤΕL PALMERA) έτους 2012 = 52.787,63 € 

Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί η 2η προσφυγή, διότι έγινε χρήση του 
κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια. Για το χώρο αυτό εκδόθηκε η  
απόφαση 353/2012 (αναφέρεται παραπάνω) οποία απέρριψε την αγωγή 

της εταιρείας και έκρινε ότι δεν είναι δικός της ο επίδικος χώρος.    
139.- Προσφυγή Ι Χερσονιωτάκη κατά  Δήμου Χερσονήσου στο Γ 3μελές 

ΔΠρΗρ για σφράγιση καταστήματος στα Μάλια συζητήθηκε την 
30.1.2013, δεν εκδόθηκε απόφαση Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί .  
140.- Προσφυγή Ι Μαρκάκη κατά  Δήμου Χερσονήσου στο Γ 3μελές 

ΔΠρΗρ για σφράγιση καταστήματος στα Μάλια συζητήθηκε την 
30.1.2013, δεν εκδόθηκε απόφαση Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί .  

141.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή της Δραμουντάνη Μαρίας κατά  
Δήμου Χερσονήσου στο ΔΠρΗρ για τέλη αυθαίρετης χρήσης κοινοχρ 
χώρων  ετών 2006 2010 και 2011 βεβαιωθέντος ποσού 73.884,18 €.Δεν 

έχει προσδιορισθεί ακόμα η συζήτηση της ανακοπής. Βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία χορήγησης προς. διαταγής. Αμφίβολη έκβαση της 
δίκης διότι η παραχώρηση σε κοινή χρήση του επίδικου χώρου έγινε το 

έτος 2012.  
142.- Αίτηση Αναστολής και Προσφυγή της εταιρείας ΜΑΝDE TRYP ΑΕ 

κατά Δήμου Χερσονήσου Διοικ.Πρ.Ηρ. προσβάλει απαντητικά έγγραφα 
του Δήμου που αφορά την άρνηση εκδόσεως αποφάσεως παραχώρησης 
κοινοχρήστου χώρου λόγω οφειλών στο Δήμου. Δεν εκδόθηκε απόφαση 

επί της αναστολής ούτε προσωρινή διαταγή και η προσφυγή δεν 
συζητήθηκε ακόμη Εκτιμούμε ότι θα απορριφθούν . 
143.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή της εταιρείας ΜΑΝDE TRYP ΑΕ 

κατά Δήμου Χερσονήσου Διοικ.Πρ.Ηρ. προσβάλει ΄την εγγραφή στο 
βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη ύδρευσης ετών 1999 2001 έως εκδόθηκε 

απόφαση 102/2008 επί της αναστολής που ανέστειλε τη βεβαίωση και η 
προσφυγή δεν συζητήθηκε ακόμη Εκτιμούμε ότι θα γίνει εν μέρη δεκτή 
λόγω παραγραφής.  

144.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή του Γεωργίου Τσαγκαράκη  κατά 
Δήμου Χερσονήσου στο Διοικ.Πρ.Ηρ. προσβάλει την αναγκαστική 

κατάσχεση στα χέρια τράπεζας για την είσπραξη οφειλών 32.928 € λόγω 
απαλλοτρίωσης και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που αναστέλει την 
κατάσχεση ενώ δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της αναστολής και η 

προσφυγή δεν συζητήθηκε ακόμη Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί.  
145.- Αίτηση Ακυρώσεως του Εμμ. Μιχελεκάκη (υπαλλήλου) κατά 
Δήμου Χερσονήσου και του ΑΣΕΠ στο Διοικ.Εφετείο Αθηνών και 

προσβάλει την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού του στο Δήμο 
Χερσονήσου (εργάζεται ήδη ως συμβασιούχος ορισμένου χρόνου και 

κωλύεται ο διορισμός λόγω απαγόρευσης των προσλήψεων).  
Προσδιορίσθηκε μετ αναβολή την 24.1.2014 και Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθεί.  
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146.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή της Καλλιόπης Σμυρνάκη  κατά 
Δήμου Χερσονήσου Διοικ.Πρ.Ηρ. Προσβάλει την εγγραφή στο βεβαιωτικό 

κατάλογο για καταβολή οφειλών 28.202,79 € από απαλλοτρίωση 
(απόφαση Δημ Συμβ 192/2011) εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που 

ανάστειλε την βεβαίωση αλλά εκδόθηκε απόφαση επί της αναστολής με 
αριθμ 85/2013 η οποία απέρριψε την αναστολή και η προσφυγή δεν 
συζητήθηκε ακόμη Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί, διότι είναι υπόχρεος 

προς  καταβολή της αποζημίωσης και οφείλει τα χρήματα.  
147.- Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή της Όλγας Σμυρνάκη  κατά 
Δήμου Χερσονήσου Διοικ.Πρ.Ηρ. Προσβάλει την εγγραφή στο βεβαιωτικό 

κατάλογο για καταβολή οφειλών 28.202,79 € από απαλλοτρίωση 
(απόφαση Δημ Συμβ 192/2011) εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που 

ανάστειλε την βεβαίωση αλλά εκδόθηκε απόφαση επί της αναστολής με 
αριθμ 86/2013 η οποία απέρριψε την αναστολή και η προσφυγή δεν 
συζητήθηκε ακόμη Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί, διότι είναι υπόχρεος 

προς  καταβολή της αποζημίωσης και οφείλει τα χρήματα.  
 

Παρατηρήσεις: 
 

Εκτός από τις παραπάνω υποθέσεις υπάρχει πλήθος άλλων 

υποθέσεων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο που αφορούν προσφυγές και 
αιτήσεις αναστολών κατά αποφάσεων σφράγισης καταστημάτων (ιδιαίτερα 
μοτοποδηλάτων και ΚΥΕ), οι οποίες παρακολουθούνται από το τμήμα 

Καταστημάτων και  μόνο οι παραστάσεις στο Δικαστήριο γίνονται από το 
Γραφείο μας, οπόταν κοινοποιηθεί η κλήση της συζήτησης. 

 
 Με το 2ο Μνημόνιο έχει δεσμευθεί το Ελληνικό Δημόσιο για την 
εκδίκαση των όλων εκκρεμών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια 

μέχρι τέλους του έτους 2013 (κυρίως Φορολογικών υποθέσεων) . Για το 
λόγω αυτό το τελευταίο διάστημα γίνεται κυριολεκτικά καταιγισμός 
κλήσεων για συζήτηση επί εκκρεμώ υποθέσεων στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο (και στα τρία τμήματα του και ο προσδιορισμός των 
συζητήσεων έχει όπως παρακάτω (για το Δήμο αλλά και το  Δημοτικό  

Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου). Έτσι μέχρι σήμερα 1.7.2013 έχουν με 
κλήσεις προσδιορισθεί για συζήτηση οι παρακάτω 203 υποθέσεις που 
χειρίζομαι και καθημερινά καταφθάνουν και νέα πακέτα κλήσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο την 11.12.2013 έχουν προσδιορισθεί να 
και θα συζητηθούν  65 υποθέσεις μόνο από τον υπογράφοντα. 

 
 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  9/2003 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  

ΧΕΡΣΟΝ  
Αποφ 256/13 απορ  

2 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  9/2003 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 Αποφ 257/13 απορ 

3 ΒΙΒΑ ΑΕ  146/7-11-2003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΜΑΛΙΩΝ  

4 ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ  128/2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
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29 ΜΑΪΟΥ 2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 Λ. Β. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ  73/25-8-2000 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αποφ 331/13 απορ 

2 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΑΡ. ΕΓΓΡ. 568 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αποφ 2332/13 απορ 

3 ΓΙΑΤΡΩΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΝΝΑ  
34/1999, 311/1999, 

621/2000 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αποφ 318/13 απορ 

4 ΚΑΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  73/2000 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αποφ 3332/13 απορ 

5 ΔΑΝΔΟΥΤΗΣ ΑΕ 73/25-8-2000 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

6 MANDE TRYP AE 297/2000 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

7 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 234/12-10-2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αποφ 3342/13 απορ 

8 
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ 297/7-11-2000 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αναβ 26/11/14 

          

19   ΙΟΥΝΙΟΥ   2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 290/12-12-2003 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 249/29-10-2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 234/12-10-2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

4 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 234/12-10-2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 5 Κων/νος      ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ  381/2004  

ΠΡΟΣΤΙΜΟ   
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   

25   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΡΩΜΑΝΟΥ  478/24-9-2001 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

2 ΚΑΡΝΗΣ ΑΕ  225/2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2001 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3 ΚΑΡΝΗΣ ΑΕ  234/2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2002 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

4 ΚΑΡΝΗΣ ΑΕ  249/2004 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2003 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

5 ΚΑΡΝΗΣ ΑΕ  13/2005 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2004 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

6 ΕΤΕΡΝΑΛ ΑΕ 
418/21-9-2004 

αρ.πρ.6840/22-9-2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

7 
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ - 
ΔΕΛΒΙΖΟΓΛΟΥ ΟΕ  

297/2011 Δ.Σ. 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΛΕΙΤ.ΚΑΤ.ΚΑΙ 
ΣΦΡΑΓΗΣΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

8 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  481/24-9-04 

ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

9 
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 479/21-9-04 

ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

10 
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 423/21-9-04 

ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

11 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  428/29-9-04 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 2001  ΜΑΛΙΩΝ 
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12 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  474/24-9-04 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

13 
ΚΑΒΡΟΥ - ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ 
ΑΘΗΝΑ  466/24-9-04 

ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

14 
ΚΑΒΡΟΥ - ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ 
ΑΘΗΝΑ  426/22-9-2004 

ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 2001 ΜΑΛΙΩΝ 

        

  
 
 
 

 
16  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 EUROMOTOR ΑΕΞΤΕ 417/21-9-2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

2 EUROMOTOR ΑΕΞΤΕ 485/24-9-2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

3 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 421/21-9-2004 

ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  

ΜΑΛΙΩΝ 
 

4 ΕΤΕΡΝΑΛ ΑΕ  464/24-9-2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

5 ΧΑΙΝΗΣ ΑΞΤΕ 484/24-9-2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

6 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ε &Ν ΟΕ 

460/24-9-2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΤΧ   16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

7 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ε &ΣΙΑ ΟΕ  1/2006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ  
ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕ ΖΩΝΗΣ  

ΔΛΤΧερ//σου  

8 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ε &ΣΙΑ ΟΕ 1/2006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ  
ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕ ΖΩΝΗΣ 

ΔΛΤΧερ//σου 

9 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ε &ΣΙΑ ΟΕ 1/2006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ  
ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕ ΖΩΝΗΣ 

ΔΛΤΧερ//σου 

10               ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-  
ΣΑΒΒΑΚΗ  

1/2006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ  
ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜ ΖΩΝΗΣ 

ΔΛΤΧερ//σου 

11   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ  1/2006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ  
ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜ ΖΩΝΗΣ 

ΔΛΤΧερ//σου 

12          ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤ  1/2006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ  
ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜ ΖΩΝΗΣ 

ΔΛΤΧερ//σου 

 
13 

ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ  1/2006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ  ΧΡΗΣΗΣ     ΔΛΤΧερ//σου 

ΛΙΜΕΝ ΖΩΝΗΣ 

 
 

 
 
 

  

 

23   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2013  
1 Εμμ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 

ΑΕΞΤΕ 
154/2004 ΤΕΛΗ ΕΚΔ/ΝΩΝ 

ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

2 ΣΟΦ   ΧΑΡΩΝΙΤΗ  128/2004 ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αναβ από 17/4/13 
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13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  728/2001 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  154/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3 ΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 154/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

4 
Ν. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ - 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Δ. ΟΕ 154//2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

5 Μ. ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 154/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

6 Κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 154/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

7 ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΝΑΚΗ ΟΕ 154/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

8 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  154/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

10 
ΓΕΩΡΓ. & ΕΜΜ. ΛΥΔΑΚΗ 
ΟΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

11 
ΓΕΩΡΓ. & ΕΜΜ. ΛΥΔΑΚΗ 
ΟΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

12 
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. 
ΑΕΤΞΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

13 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

14 Α. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

15 ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΝΑΚΗ ΟΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

16 Κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

17 ΓΕΩΡΓ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

18 Μ. ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

19 
Ν. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ - 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Δ. ΟΕ 155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ  155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ  155/2004 ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

22 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - Ζ 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΟΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 700/202 ΤΕΛΗ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

 
 
     

 
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 

 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3780/2004 ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ 1999 ΓΟΥΒΩΝ 

2 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ 20/19-5-2008 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2007  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ 17/19-5-2008 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2005 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

4 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ 21/19-5-2008 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2006 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

5 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  21/19-5-2008 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2006 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

6 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20/19-5-2008 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2007 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

7 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  17/19-5-2008 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2005 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

8 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  8/15-6-2009 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9 
ΡΕΠΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ 88/2004 ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ 1999 ΓΟΥΒΩΝ 

10 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  33/2004 & 8280/2004 ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ 1999 ΓΟΥΒΩΝ 
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11 
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  154/2004 

ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
1999 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

12 
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  155/2004 

ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
2000 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

13 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ 154/2004 

ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
1999 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

14 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 154/2004 

ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
1999 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

15 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155/2004 

ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
2000 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

16 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 155/5-7-2004 ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ 2000 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

17 ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ Ι. ΕΠΕ  154/5-7-2004 ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ  1999 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

18 ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ Ι. ΕΠΕ  155/5-7-2004 ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ  2000 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

19 ΤΡΑΣΤ ΑΕ  154/5-7-2004 

ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
1999 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

20 ΤΡΑΣΤ ΑΕ  155/5-7-2004 

ΤΕΛΗ ΠΑΡ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 
2000 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

21 ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΑΡ. ΕΓΓΡ. 11 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

22 ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΡ. ΕΓΓΡ. 4,5,6 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
 
 

 
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  58/10-3-2011 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  347/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ  317/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

4 KILIS HUSEYIN  51/22-7-2010 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

5 ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  327/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

6 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  293/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

7 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  309/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

8 ΑΕ Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  308/1-12-2009 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9 
ΟΕ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ 
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ  302/2009 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

10 ΔΑΝΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  321/2009 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

11 ΑΕ TRAFFIC 324/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

12 ΑΕ TRAFFIC 291/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

13 ΑΕ TRAFFIC 323/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

14 ΟΕ ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΝΑΚΗ  326/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

15 ΟΕ Ε.& Π. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ  288/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  339/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

17 
ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 301/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

18 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 371/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

19 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  374/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

20 
ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 338/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

21 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  345/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

22 
ΑΕΞΤΕ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 
ΕΜΜ. 328/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

23 MOTOR PLAN E.Π.Ε. 290/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

24 MOTOR PLAN E.Π.Ε. 314/1-12-2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

25 ΑΕ MOTORENTAL ΑΕΞΤΕ 315/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

26 ΑΕ MOTORENTAL ΑΕΞΤΕ 346/2009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

27 
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΞΤΕ 7/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

28 
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΞΤΕ 9/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

29 UNIVERSAL ΕΠΕ 9/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

30 UNIVERSAL ΕΠΕ 7/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

31 ΑΕ Α. ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ  340/2009 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

32 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  7/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

33 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  9/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

34 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  7/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

35 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  9/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

36 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ 58/10-3-2011 
ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

37 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ 55/10-3-2011 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

38 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕΕ 58/10-3-2011 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ 
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

39 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΕ 9/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

40 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΕ 7/2010 

ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

41 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΕΒΤΞΕ 14/11-10-2007 ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

42 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΕΒΤΞΕ 12/11-10-2007 ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

43 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΕΒΤΞΕ 7/16-2-2013 ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

44 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΕΒΤΞΕ 6/16-2-2006 ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

45 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΕΒΤΞΕ 27/21-12-2005 
ΤΕΛΗ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

46 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΕΒΤΞΕ 8/16-2-2006 ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

47 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ & 
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ  196/2005 ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

48 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  88/21-5-2008 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΟΥΒΩΝ 

49 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ 
& ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 7/16-2-2006 

ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
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50 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ 
& ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 7/16-2-2006 

ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

51 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ 
& ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 8/16-2-2006 

ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

52 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ 
& ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 14/11-10-2007 

ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

53 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ 
& ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 14/11-10-2007 

ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

54 ΑΦΟΙ ΑΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΕ 12/11-10-2007 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

55 ΑΦΟΙ ΑΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΕ 7/16-2-2006 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

56 ΑΦΟΙ ΑΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΕ 14/11-10-2007 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2005 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

57 ΑΦΟΙ ΑΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΕ 12/11-10-2007 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

58 ΑΦΟΙ ΑΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΕ 6/16-2-2006 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

59 Ε.Ε. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 155/6043/2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

60 Ε.Ε. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 154/6042/2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

61 MOTOR PLAN E.Π.Ε. 14/11-10-2007 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

62 MOTOR PLAN E.Π.Ε. 12/11-10-2007 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

63 MOTOR PLAN E.Π.Ε. 8/16-2-2006 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

64 MOTOR PLAN E.Π.Ε. 7/16-2-2006 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

65 MOTOR PLAN E.Π.Ε. 6/16-2-2006 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

   

 
18   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2013 

     

1 ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  58/10-3-2011 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2 ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  55/10-3-2011 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3 
ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  49/9-3-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

4 ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  58/10-3-2011 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

5 ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΞΕ  151/29-6-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ  

5 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ    

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΑΥθΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜ ΖΩΝΗΣ  2010 ΔΛΤΧ 

6. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  247/2005  Πρσφ  για Εισφορές ΙΚΑ  ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
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15     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014 

 

1 Ι  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ 54/2011 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘ 
ΧΡΕΗΣΗΣ ΛΙΜ ΖΩΝΗΣ ΔΛΤΧ 

2 ΑNG. VAN HERWIJNEN 
ΑΓΩΓΗ αποζημ  

ποσού31.662,87 €  Ζημία από ατυχημα 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

 
 
     

 
22   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014 

1 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ  ΜΥΡ 7990/2009 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ  

2 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ 378/2011 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ 

3 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ 9060/2009 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ 

4 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ 8280/2004 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ 

5 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ 10060/2006 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ 

6 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ 9006/2008 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ 

7 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ 12911/2007 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ 

 
     

 

29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    2014 

1 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ  ΜΥΡ 1076/2005 
ΤΕΛΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ  

2 ΤΙΤΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 5105/2012 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ  

3 ΤΙΤΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 747/2007 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ  

4 ΤΙΤΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 54/2006 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ  

5 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕ 38Α/- 372012 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

6 ΚΑΡΝΗΣ ΑΞΤΕ 38Α/- 372012 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

7 ΑΝΔ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ 6647/2012 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ  

     

12     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 523/2004 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΜΑΛΙΩΝ 

2 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 27/2010 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ 

3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 317/2009 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ 

4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 51/22-7-2010 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ 

5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 327/2009 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΛΙΩΝ 

6 ΠΕΠΠΑ Δ  38Α//2012 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

7 Γ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕ  5/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ  

8 ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤ  4/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 

9 ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ  18/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤ ΜΑΛΙΩΝ 
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10 ΒΟΛΦΡΑΓΚ ΣΕΡΑΙΝΙΓΚ  374/2003 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 

11 ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ  ΕΜΜ 77/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 

  

 
 
 
  

 
 
 

 
19   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014 

1 LIDL EΛΛΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ  
Βεβ Καταλόγου ΔΗΜ 

τελών 2008-212 ΔΗΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2 ΔΕΜΕΤΖΟΥ Γ  
444/2003 ΑΔΣ 

 Σφράγιση Καταστημα ΜΑΛΙΩΝ  

 
 
 
 

 
12  ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 
ΤΖΙΑΛΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ 
ΕΠΕ 175/2003 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜ 

Δ . ΓΟΥΒΩΝ  
 

 
 
 
 

 
19   ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΣΤ.  278/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΧΕΡΣΟΝ 

2 ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ 215/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΧΕΡΣΟΝ  

3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασ  435/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 

4 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΝΙΚ  429/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 

5 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝ  633/2003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΚΛΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

6 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝ  634/2003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΚΛΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

7 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝ  635/2003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΚΛΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

8 ΔΛΤΧΕΡΣΟΝ  640/2003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΚΛΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

 

 

 
26   ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ  431/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 

2 ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ 437/2004 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 
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Σύνολο υποθέσεων από τον ως άνω πίνακα =  203 Υποθέσεις 

 

Β.- ΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣ/ΣΟΥ ΚΑΤΑ  ΤΡΙΤΩΝ: 

 
148.- Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου και των Αντιδημάρχων κατά του 

τέλους ΕΕΤΗΔΕ (Χαράτσι ακινήτων) στην Ολομ του ΣτΕ την 
23.11.2011.Δεν εκδικάσθηκε αλλά συζητήθηκε σε συμβούλιο (ήδη έχει 

εκδοθεί απορριπτική απόφαση της ολομελείας του ΣτΕ σε παρόμοια 
Αίτηση ακύρωσης) εκδόθηκε η ε αριθμ 1140/2013 απόφαση του Β 
Τμήματος του ΣτΕ που κατήργησε τη Δίκη. Τίθεται στο Αρχείο 31.12.13.  

149.- Αξίωση του Δήμου κατά ALDEMAR ΑΕ. Αφορά τον καθορισμό 
τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Η εταιρεία άσκησε 
παράλληλα τρεις προσφυγές κατά της ως άνω ταμιακής βεβαίωσης στο 

ΤριμΔΠρωτΗρ η συζήτηση των οποίων δεν προσδιορίσθηκε ακόμα και 
μετά από αυτές άσκησε και ισάριθμες Αιτήσεις Αναστολής, επί των οπίων 

εκδόθηκαν οι με αριθμ 67,68,69 και 70/2006 αποφάσεις του ΤριμΔ 
Πρωτ Ηρ. Με τις οποίες ανεστάλη η βεβαίωση ποσοστού 80% του ως άνω 
ποσού των 1.127.351,20 € Εκδόθηκαν οι με αριθμ 2,3, και 4 αποφάσεις 

και έγιναν εν μέρει δεκτές και περιορίσθηκε στο ποσοστό 60 % αντί του 
80 %.  

 
23   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΔΗΜ  ΜΑΚΡΑΚΗ   826/2009 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΜΑΛΙΩΝ 

2 Γ. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ 5/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3. ΙΝΤΕRΗΟΜΕ  ΑΕ 9040/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΓΟΥΒΩΝ  

4. Δ.  ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ 9044/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΓΟΥΒΩΝ 

5 Ι ΜΑΡΚΑΚΗΣ 9042/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΓΟΥΒΩΝ 

6 ΑΦΟΙ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ  9043/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΓΟΥΒΩΝ 

7. Ε  ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΑΕΞΤΕΕ 9047/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΓΟΥΒΩΝ 

8. Τ. ΜΕΦΣΟΥΤ 12514/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9.  Μ  ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ  79/2010 ΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
26   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2014 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 
ΛΑΣΗΘΙΒΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ 
ΑΕ   297/2000 ΠΡΟΣΤΙΜΟ  

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αναβ από 29.5.2013 
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150- Αίτηση του Δήμου Χερσονήσου κατά Λασηθιωτάκη – Χαμηλού 
Μαρία κλπ 47 ατόμων, για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης 

για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε τμήματα των οδών Καστριού, 
Ο. Πάλμε, Αρχείου Θεάτρου από την Λ. Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό 

Σανουδάκη. Έγινε κλήση για νέα συζήτηση της υπόθεσης στο Εφετείο 
Αν. Κρήτης την 23.9.2014 για τον ορισμό τιμής στους υποχρέους που 
δεν παραστάθηκαν στη συζήτηση. Συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση 

επιτυχώς. 
151.- ΑΓΩΓΗ του Δήμου Χερσονήσου κατά της ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΕ και 
ενδεχομένως κατά της ΑΡΜΙΝΤΑ ΑΕ) που συζητείται στο ΠΠρΗρ την 

21.2.2014. Αφορά σε κατάληψη έκτασης 749,44 τμ της οδού 
Νέστωρος). Από τη δημοτική αστυνομία διαβιβάσθηκε έγγραφο στον 

Εισαγγελέα Ηρακλείου για το ποινικό μέρος της κατάληψης. Εκτιμούμαι 
ότι θα γίνει δεκτή η αγωγή.  
152.- Αξίωση του Δήμου κατά της ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΑΕ Αφορά τον 

καθορισμό τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, ζητείται ο 
καθορισμός τιμή 130 € ανά τμ. για έκταση 10.441,10 τμ. Ασκήθηκε 

αίτηση οριστικής τιμής στο Εφετείο Κρήτης και από το Δήμου αλλά και 
από τον αντίδικο έγινε αντίθετη αίτηση και θα συζητηθούν την 
23.9.2014 στο Εφετείο Αν. Κρήτης και πιθανολογούμε ότι θα γίνει 

δεκτή και θα εισπράξει ο Δήμος επιπλέον τίμημα από το προσδιορισθέν 
των 60 €/ανα τμ .   
153.- Αξίωση Δήμου κατά της ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΑΕ (2η Αίτηση) Αφορά 

τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήμα, ζητείται ο καθορισμός τιμή 130 € ανά τμ. για έκταση 5.917,47 

τμ. Ασκήθηκε αίτηση οριστικής τιμής στο Εφετείο Κρήτης  από το Δήμου 
θα συζητηθεί την 23.9.2014 στο Εφετείο Αν. Κρήτης (μαζί με την 
προηγούμενη) και πιθανολογούμε ότι θα γίνει δεκτή και θα εισπράξει ο 

Δήμος επιπλέον τίμημα από το προσδιορισθέν των 60 €/ ανα τμ.   
154.- Αξίωση του Δήμου κατά της ALDEMAR  ΑΕ Αφορά τον καθορισμό 
τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης ζητείται ο καθορισμός τιμή 80 

€ ανά τμ. για έκταση 2.070,62 τμ. Ασκήθηκε αίτηση οριστικής τιμής στο 
Εφετείο Κρήτης και από το Δήμου (διότι η τιμή κρίθηκε από τη ΔΕ μη 

συμφέρουσα) και θα συζητηθεί την 23.9.2014 στο Εφετείο Αν. Κρήτης 
και πιθανολογούμε ότι θα γίνει δεκτή και θα εισπράξει ο Δήμος επιπλέον 
τίμημα από το προσδιορισθέν των 40 €.   

155.- Καταγγελία Κ. Παπαδάκη κατά Γ. Μαραγκάκη και Εμμ. 
Τζεβαμπινά κλπ για καταπάτηση Δημοτικής έκτασης    

(πιθανολογούμενου  βοσκότοπου, στις περιοχές Τζιγκούρα και Βοθώνι 
στο Δ. Δ, Χερσονήσου). Από έρευνα των αρχείων της πρώην Κοινότητας 
Χερσονήσου στις περιοχές αυτές εκμισθωνόταν βοσκότοποι από τα έτη 

1947 μέχρι το 1981 κυμαινόμενης εκτάσεως 5.000 και 1.000 
στρεμμάτων αντίστοιχα. Έγινε η από 17.7.2008 με αριθμό 4/2008 
Γνωμοδότηση μου, η υπόθεση διαβιβάσθηκε στον κ. Εισαγγελέα 

Ηρακλείου την 23.7.2008 με αναφορά του Αντιδημάρχου Γ Παπαδάκη, 
γνωστοποιώντας τούτο και στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 4 

Ν.2690/1999, ενώ ήδη διενεργείται προανάκριση με αριθμό 
δικογραφίας Α06/4920 από την Εισαγγελία Ηρακλείου, από τον το θέμα 
ερευνάτε και από τριμελή επιτροπή που αποφάσισε το Δημοτικό 
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Συμβούλιο με την 229/2008 απόφαση του και μέχρι σήμερα  
περιμένουμε ολοκλήρωση  του εντοπισμό των ακινήτων και τη σύνταξη 

τοπογραφικού (αφού ληφθούν βοηθητικά στοιχεία από την ΣΕΑΠ) 
προκειμένου να εισάγουμε το θέμα στη Οικ. Επιτροπή για άσκηση 

ενδίκων Βοηθημάτων κατά των καταπατητών. Μέχρι σήμερα το πόρισμα 
της επιτροπής έχει καθυστερήσει αρκετά και πρέπει να επισπευθεί. 
Υπάρχει κίνδυνος απόδοσης ποινικών ευθυνών για παράβαση 

καθήκοντος σε περίπτωση που δεν γίνουν άμεσα ενέργειες κατά των 
καταπατητών. Η Δημοτική Αστυνομία, ως προανακριτική υπηρεσία του 
Δήμου, μπορεί να διενεργήσει προανάκριση και να καλέσει να εξετάσει 

ένορκα μάρτυρες για την διαπίστωση και τη προστασία της δημοτικής 
έκταση   (αρμόδια κατά το αρθρ 1 §26 και 27 του Ν 3731/2008). Δεν 

έχουν κληθεί να εξετασθούν οι κτηνοτρόφοι που μίσθωνα την έκταση 
(Μπαρίτης, και Παρασύρης ή Μπαγκέρης και οι κληρονόμοι τους) 
καθώς και οι όμοροι ιδιοκτήτες ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ κάτοικοι οροπεδίου 

Λασιθίου, οι οποίοι δικαιώθηκαν με απόφαση του ΜΠρΗρ σε δικαστική 
αντιπαράθεση με την εταιρεία Κρητικά Γκολφ και αναφέρεται στην 

απόφαση ότι το ακίνητο τους γειτνιάζει με ακίνητο του Δήμου. Πρέπει 
ακόμα να κληθεί ο Γωνιανάκης Νικόλαος του Εμμ, κα΄τοικος 
Κρουσσώνα, εκμισθωτής όμορης έκτασης ιδιοκτησίας Φιλιππάκη στη 

θέση Στειρόμαντρα για να υπόδειξη τα όρια εάν γνωρίζει.   
156.- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (2) του Δήμου Χερσονήσου στο ΣτΕ τμ Στ, σε 
Αιτήσεις Ακυρώσεως των 1) Λασηθιωτάκη Δ, κλπ και 2) Αποστολάκη Ι. 

κλπ κατά του Ελλ Δημοσίου, οι οποίοι ζητούν την άρση συντελεσθείσας 
απαλλοτρίωσης του Εθν. Δρόμου εντός οικισμού Λιμ Χερσονήσου (οδός 

Ελ Βενιζέλου). Η πρώτη ήδη συζητήθηκε ενώ η δεύτερη θα συζητηθεί την 
το Νοέμβριο (23/9/2014) στο ΣτΕ και εκτιμούμε ότι θα απορριφθούν οι 
Αιτήσεις ακυρώσεως και θα γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις του Δήμου.  

157.- Αγωγή του Δήμου Χερσονήσου κατά της εταιρείαs  WIND ΑΕ και 
ζητούμε την απόδοση της χρήσεως μισθωμένου χώρου υψώματος ΟΞΙΑ 
για την τοποθέτηση κεραίας κιν τηλεφωνίας λόγω λήξεως της μισθώσεως. 

Ασκήθηκε έφεση και έγινε δεκτή η αγωγή με την απόφαση 9/2012 και 
διατάσσεται η έξωση της εταιρείας. Δεκτή η έφεση του Δήμου  και έγινε 

δεκτή η αγωγή, και καταδικάσθηκε στη δικ δαπάνη του Δήμου 500 € 
στάλθηκε στη Δ0Υ για βεβαίωση και είσπραξη. Τίθεται στο Αρχείο.  
158.- Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχο αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης 

(ακινήτου  του Δήμο – Δημοτικού σχολείου Λιμ Χερσονήσου Υπάρχει 
εκκρεμότητα για την είσπραξη του υπολοίπου (οριστικής τιμής) 

3.466,25, και έγινε έγγραφο στο ΤΠΔ την 30.11.2010 καταβλήθηκαν  τα 
χρήματα με το υπ αριθμ 2008/15.4.2011 ένταλμα του ΤΠ & Δ. Τίθεται 
στο αρχείο.   

159.- Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδες μετατροπής της υποχρέωσης 
εισφοράς γής σε χρήμα κατά της εταιρείας ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ ΑΕ ζητείται ο 
καθορισμός τιμής για 5.834,27 τμ Χ το ΜΠρ Ηρ επιδίκασε  πρωτόδικα 

58 €/τμ ενώ ο Δήμος ζητά την πραγματική αξία 80 € το τμ. (αξίας = 
261.072,11 €)  Ασκήθηκε αίτηση στο Εφετείο Αν Κρήτης η οποία θα 

συζητηθεί την 23.9.2014. Εκτιμούμε ότι ελάχιστα θα επιτύχουμε 
υψηλότερη τιμή της πρωτόδικης (58 €/τμ) λόγω της μείωσης των τιμών εξ 
αιτίας της οικονομικής κρίσης.  
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160.- Νέα Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδες μετατροπής της 

υποχρέωσης εισφοράς γής σε χρήμα κατά της εταιρείας ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ 
ΑΕ ζητείται ο καθορισμός τιμής για 1.449,25 Χ (προς 100 €/τμ (η κτημ. 

υπηρεσία έδωσε τιμή αντικειμενική 44,75 €/τμ) ενώ ο Δήμος ζητά την 
πραγματική αξία 100 € το τμ. Η αίτηση θα συζητηθεί την 9.10.2013 
στο ΜΠρΗρ. Εκτιμούμε ότι ελάχιστα θα επιτύχουμε υψηλότερη τιμή 

της πρωτόδικης λόγω της μείωσης των τιμών εξ αιτίας της οικονομικής 
κρίσης.  
161.-Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδες μετατροπής της υποχρέωσης 

εισφοράς γής σε χρήμα κατά της εταιρείας ΤΕΑΒ ΑΕ που συζητήθηκε 
μετ αναβολή και νέα Κλήση την 4.4.12.στο ΜΠρΗρ και ζητείται ο 

καθορισμός τιμής για 513,5 τμ (αντικειμενικής αξίας 28.468,4 € (προς 
55,44 €) εκδόθηκε η απόφαση 677/2012 και καθόρισε τιμή μονάδος 
50ε/τμ Χ 513,50 = 25.675 €. Η τιμή μονάδας κατέστη  οριστική με το 

από 13.6.2013 έγγραφο του Εφετείου Αν Κρήτης (λόγω μη άσκησης 
οριστικής τιμής, εντός της προθεσμίας) Η Υπόθεση ολοκληρώθηκε και 

μετεβιβάσθηκε στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να βεβαιώσει το 
ποσό. Τίθεται στο αρχείο 31.12.2013. 
162.- Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδες μετατροπής της υποχρέωσης 

εισφοράς γής σε χρήμα κατά της εταιρείας GOLF RESIDENSES ΑΕ που 
συζητείται μετ αναβολή την 13.11.2013 στο ΜΠρΗρ και ζητείται ο 
καθορισμός τιμής για 108 τμ (αντικειμενικής αξίας 594 € (προς 5,5 €) 

ενώ ο Δήμος ζητά την πραγματική αξία 14 € το τμ. Εκτιμούμε ότι θα 
επιτύχουμε  υψηλότερη τιμή της αντικειμενικής και ίσως και 14 € ανά 

τμ Χ 108τμ.  
163.- Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδες μετατροπής της υποχρέωσης 
εισφοράς γής σε χρήμα με απόφαση του Νομάρχου Ηρακλείου κατά της 

εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ ΑΕ που συζητείται μετ αναβολή την 
12.11.2013 στο ΜΠρΗρ και ζητείται ο καθορισμός τιμής για 5.587,21 
τμ (αντικειμενικής αξίας 385.645,35 € (προς 69 €) ενώ ο Δήμος ζητά την 

πραγματική αξία 121,46 € το τμ. Εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε  
υψηλότερη τιμή της αντικειμενικής και ίσως και 121,46 € ανά τμ Χ 

5.587,21 τμ.  
164.- Αγωγή διεκδικήσεως του Δήμου Χερσονήσου κατά Κυρ. 
Μπαξεβάνη στο ΜΠρΗρ συζητείται μετ αναβολή την 26.11.2014. Αφορά 

στην καταπάτηση δημοτικής εκτάσεως αγροτεμαχίου του Δήμου στην 
Θέση Λαγκάδι Αγ. Ιωάννης Ανισσαρά, εκτάσεως 441,63 τμ. Έγινε και 

αναφορά στον Εισαγγελέα Ηρακλείου για την καταπάτηση. Εκτιμούμε 
ότι θα γίνει δεκτή η αγωγή διότι το ακίνητο αγοράσθηκε από το Δήμο με 
συμβόλαιο το έτος 1998. 

165.- Αγωγή αρνητική του Δήμου Χερσονήσου κατά Ειρ Μουντράκη στο 
ΠολΠρΗρ συζητείται την 22.11.2013. Αφορά στην καταπάτηση 
κοινοχρήστου χώρου στο Κουτουλουφάρι (πλατεία Αγ Βασιλείου), και 

τοποθέτηση κατασκευασμάτων και ζητείται η άρση και η αποκατάσταση 
του χώρου στην πρότερη κατάσταση. Έγινε και αναφορά στον Εισαγγελέα 

Ηρακλείου για την καταπάτηση. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή η αγωγή. 
Ωστόσο δόθηκε άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις περισσότερες 



 37 

κατασκευές στο κοινόχρηστο χώρο και κατεδαφισθήκαν ορισμένες άλλες. 
Ο χώρος έχει στην πλειονότητα του αποκατασταθεί.  

166.- Νέα Αίτηση καθορισμού τιμής μονάδες μετατροπής της 
υποχρέωσης εισφοράς γής σε χρήμα κατά της εταιρείας Π 

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΕ (Πρώην ΛΥΤΟΣ ΑΕ) ζητείται ο καθορισμός τιμής για 
1.864,44 Χ (προς 40,04 €/τμ (τιμή αντικειμενική = 74.652,18 € το 
θέμα έχει εισαχθεί στην Οικονομική επιτροπή για λήψη απόφασης (εντός 

των ημερών) για την άσκηση αιτήσεως και ορισμού τις τιμής που θα 
διεκδικήσουμε.  Εκτιμούμε ότι ελάχιστα θα επιτύχουμε υψηλότερη τιμή 
της αντικειμενικής λόγω της μείωσης των τιμών εξ αιτίας της οικονομικής 

κρίσης.  
167.- Προσφυγή του Δήμου κατά της απόφαση 217/2013 του ΓΓ ΑΔΚ 

στην επιτροπή του αρθρ 152 Ν 3463/06, με την οποία ακυρώνει την 
κανονιστική απόφαση 488/2012 για τις Γουρούνες. Συζητήθηκε και 
εκδόθηκε η  απόφαση 1 του πρακτ 4/206.2013 που έκαμε εν μέρει 

δεκτή την προσφυγή. Ασκήθηκε Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά το 
μέρος που απορρίπτει την προσφυγή (κατατέθηκε την 4.9.2013). 

Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή.  
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 
 

Δια την διασφάλιση της μεταβιβασθείσας σχολικής περιουσίας 

(από την τέως Νομαρχία και τις σχολικές εφορείες) έγινε αποτύπωση και 
καταγραφή της μεταβιβασθείσας ακίνητης περιουσίας των σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Δήμο Χερσονήσου. 
Εκδόθηκαν δύο αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες μεταγράφηκαν στα 
βιβλία των υποθ/κείων Ηρακλείου και Χερσονήσου εννέα (9) 

παλαιότερες αποφάσεις του Νομάρχη Ηρακλείου (των τέως Κοινοτήτων 
που δεν είχαν μεταγραφεί). Με ενέργειες του Δήμου, ζητήθηκε και 
εκδόθηκαν από την Αποκ. Διοίκηση Κρήτης 14 αποφάσεις του Γ. 

Γραμματέα, οι οποίες μεταγράφηκαν στα βιβλία των υποθ/κείων 
Ηρακλείου και Χερσονήσου (για τα σχολεία που δεν είχαν εκδοθεί 

αποφάσεις του Νομάρχου). Με τον παραπάνω τρόπο ολοκληρώθηκε η 
μεταγραφή για σαράντα (40) περίπου ακίνητα των σχολείων που 
εκκρεμούσε από το 1995 και καταγράφηκαν από το τμήμα περιουσίας 

του Δήμου μας.  
 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

 Εκδόθηκαν δέκα (10) Πρωτόκολλα Διοικ Αποβολής κατά 
καταπατητών δημοτικής περιουσίας, (Φονιαδάκη, Ronald Z, Μιγαδάκη, 
Χαριτάκη, Βασιλάκη, Ρέπα, Ψυχογιουδάκη, Ελ Δασκαλάκη και Γ 

Μανδαλενάκη, Gouves Mare) στα οποία έχει ασκηθεί μία μόνο 
ανακοπή, (Φραγκιουδάκη)   Όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει τελεσίδικα και 

έχουν εκτελεσθεί.  
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΑ (αναγκαστικές ΥΠΟΘΗΚΕΣ)  
 

 Για την διασφάλιση των Δημοτικών εσόδων, έγιναν ενέργειες για 
την εγγραφή αναγκαστικής υποθήκης (η οποία διακόπτη την παραγραφή 

κατά το αρθρ 1273 ΑΚ) σε ακίνητα μεγάλων οφειλετών του Δήμου 
ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες νομικές ενέργειες και αναγκαστικά μέτρα 
εναντίον τους. Έτσι με έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας (πίνακα 

Χρεών) και μετά από έρευνα της Νομικής Υπηρεσίας στα βιβλία του 
Υποθ/κείου Χερσονήσου, έγινα οι εγγραφές αναγκαστικών υποθηκών σε 
ακίνητα τεσσάρων μεγάλων οφειλετών του Δήμου (Κατεχάκης ΑΕ για 

ποσό 1.402.000€ υποθηκεύθηκαν 34 ακίνητα, ΜΑΝDE TRYP ΑΕ για 
ποσό 693.174 €, Πασπαλάκης Αθ & Σια Ε για ποσό 160.269 € και 

TRAFFIC AE  για ποσό 70.449 €). Η ενέργεια αυτή (αναγκαστική 
εγγραφή υποθήκης) γίνεται για πρώτη φορά από Δήμο στην Ελλάδα, και 
ερείδεται σε ανάλογη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεως για το 

Ελληνικό Δημόσιο.  

 
 

Γ.-  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

168.- Προσφυγή του Ιωάννη Τσαγκαράκη  κατά ΔΛΤΧ στο ΔΠρΗρ 
συζητήθηκε την 21.12.2011. Αφορά σε επιβολή κυρώσεως προς 
σφράγιση 10 ημερών. Συζητήθηκε έγινε παραίτηση στην έδρα και 

κατάργησης της δίκης. Τίθεται στο Αρχείο.  
 
169.- Προσφυγή και Αίτηση Αναστολής της Ιωάννη Τσαγκαράκη  και 

ΣΙΑ ΟΕ κατά ΔΛΤΧ στο ΔΠρΗρ. Κατά της υπ αριθμ 54/2011 απόφασης 
Προέδρου. Αφορά σε επιβολή τελών χρήσεως Λιμ Ζώνης έτους 2006  

ποσού 9.567.01 € για αυθαίρετη χρήση 160 τμ (βεβαίωση 28.12.2011) 
Η Υπόθεση συζητείται την 15.1.2014 στο ΔΠρΗρ. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθεί.   

 
170.- Προσφυγή (ΠΡ183/12) του Ιωάννη Τσαγκαράκη  κατά ΔΛΤΧ στο 

ΔΠρΗρ κατά της απόφασης 26/2012 για την οριστική σφράγιση του 
καταστήματος της (Μπαρ). Αφορά σε επιβολή κυρώσεως προς οριστική 
σφράγιση. Δεν έχει προσδιορισθεί για συζήτηση ακόμα. Εκδόθηκε η 

απόφαση 41/2013 με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής. 
Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί.   
 

171.- Προσφυγή (Πρ 184/12) του Ιωάννη Τσαγκαράκη  κατά ΔΛΤΧ στο 
ΔΠρΗρ κατά της απόφασης 81/2012 για την οριστική σφράγιση του 

καταστήματος της (Μπαρ). Αφορά σε επιβολή κυρώσεως προς οριστική 
σφράγιση. Δεν έχει προσδιορισθεί για συζήτηση ακόμα. Εκτιμούμε ότι θα 
απορριφθεί.  Εκδόθηκε η απόφαση 42/2013 με την οποία απορρίπτεται 

η αίτηση αναστολής 
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172.- Προσφυγή και Αίτηση Αναστολής της Ιωάννη Τσαγκαράκη  και 
ΣΙΑ ΟΕ κατά ΔΛΤΧ στο ΔΠρΗρ. Αφορά σε επιβολή τελών χρήσεως Λιμ 

Ζώνης έτους 2010 ποσού 13.817,22 € για αυθαίρετη χρήση 160 τμ 
(βεβαίωση 10.6.2011) Συζητείται στο ΔΠρΗρ την 18.12.2013.   

 
173.- Προσφυγή του  ΔΛΤΧ στο ΔΠρΗρ κατά του Ελλ Δημοσίου  Αφορά 
σε επιβολή προστίμου 700 € έτους 2008 από το Κεν. Λιμεναρχείο 

Ηρακλείου για παράληψη τοποθέτηση ναυαγοσώστη δεν έχει ακόμα 
προσδιορισθεί εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί.   
 

 
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΚΠΑ) (Πρώην ΔΑΟΧ & ΚΑΠΗ)  
 
 

174.- Αγωγή της Μαρίας Αγγελή  κατά ΔΑΟ Χερσονήσου. Ζητά να 
αναγνωρισθεί ότι εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι η 

σύμβαση εργασίας της με το ΔΑΟΧ έχει καταστεί Αορίστου χρόνου. Η 
αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων απορρίφθηκε, με την 2666/2006 
απόφαση και η αγωγή απορρίφθηκε με την 267/2006 απόφαση του 

ΜΠρΗρ. και αναγνωρίσθηκε ότι δεν εξυπηρετεί πάγιες ανάγκες. 
Ασκήθηκε έφεση αλλά με απόφαση του ΔΣ έγινε παραίτηση από το 
δικόγραφο της έφεσης και διατάχθηκε να γίνει επανάληψη της 

συζήτησης την 21.10.2008 προκειμένου να παραστεί ο Πρόεδρος του ΔΣ 
στο Εφετείο. Η συζήτηση, (17.11.2009) ματαιώθηκε Δεν  επακολούθησε 

νέα κλήση ακόμα. Εκτιμούμαι ότι θα απορροφθεί διότι υπάρχει σχετική 
νομολογία για άλλο εργαζόμενο (852/2011 του Αρείου Πάγου)   
  

175.- Αγωγή της Άννας Ντόκου  κατά ΔΑΟ Χερσονήσου, στο ΜΠρΗρ, 
Ζητά να αναγνωρισθεί ότι εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι 
η σύμβαση εργασίας της με το ΔΑΟΧ έχει καταστεί Αορίστου χρόνου. Η 

συζήτηση  προσδιορίσθηκε  για την 18.9.2006 στο ΜΠρΗρ. Εκδόθηκε η 
με αριθμ 668/2006 απόφαση και την έκανε δεκτή. Ασκήθηκε αναίρεση 

στο Άρειο Πάγο και απορρίφθηκε η αναίρεση του ΔΑΟΧ και μα βάση την  
πρωτόδικη απόφαση προσλήφθηκε και εργάζεται στο ΝΠΔΔ. 
Ολοκληρώθηκε και τίθεται στο Αρχείο 

 
176.- Αγωγή της Άννας Ντόκου  κατά ΔΑΟ Χερσονήσου, στο Ειρ/κείο 

Χερσ/σου, συζητήθηκε την 31.7.2007, μετ αναβολή. Ζητά να της 
καταβληθούν 6.666,85 € ως δεδουλευμένες αποδοχές για την εργασία 
της σύμφωνα με την παραπάνω τελεσίδικη απόφαση (668/2006) από 

1/1 έως 30/4/2007, καθόσον δεν εγκρίνει το Ελ Συν την πληρωμή της. 
Με την απόφαση 169/2007 αναβλήθηκε η έκδοση απόφασης μέχρι την 
συζήτηση της αναίρεσης. Έγινε νέα κλήση και συζητήθηκε την 

13.2.2013 και αναμένεται απόφαση. Εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή.   
  

177.- Αγωγή της Άννας Ντόκου  κατά ΔΑΟ Χερσονήσου, στο ΜΠρΗρ, 
συζητήθηκε την 3.6.2012, Ζητά να της καταβληθούν 63085,47 € (και 
επικουρικά 39948,10€) € ως οφειλόμενες αποδοχές υπερημερίας για 



 40 

την εργασία της σύμφωνα με την παραπάνω τελεσίδικη απόφαση 
(668/2006) από 22/3/2008 έως 31/10/2011 οπότε και προσελήφθηκε. 

Συζητήθηκε στην 3.6.13 και εκδόθηκε η με αριθ 398/2013 απόφαση η 
οποία δεν έχει επιδοθεί ακόμα, και επιδικάζονται ποσό 16.818,83 € δικ 

Δαπάνη 400€ και προσωρινά εκτελεστή για ποσό 5.000 €. Λήφθηκε 
απόφαση του ΔΣ  σε συμμόρφωση προς την απόφαση και ψηφίσθηκε το 
προσωρινά εκτελεστό ποσό των 5.000 €, και  αποφασίσθηκε η άσκηση 

έφεσης για το υπόλοιπο  ποσό διότι το δικαστήριο δέχθηκε να 
αφαιρεθούν ότι ποσό εισέπραξε από εργασία σε άλλο εργοδότη το 
επίμαχο χρονικό διάστημα, δέχθηκε τη διετή παραγραφή των 

απαιτήσεων από μισθούς πλην όμως υπολόγισε την έναρξη της από την 
1.1.2010 (αρχή του έτους) ενώ έπρεπε να υπολογίσει την παραγραφή 

εντός διετίας από της γενέσεως της (δηλαδή από 15.11.2010 και πρίν) 
από τότε που ήταν απαιτητός ο εκάστοτε μισθός δηλαδή ακριβώς δύο 
χρόνια πρίν την επίδοση της αγωγής 15.11.2010. Ήδη ασκήθηκε και  

κατατέθηκε η έφεση και εκτιμούμε ότι θα γίνει δεκτή, και θα μειωθεί 
κατά 8.000€ περίπου διότι υπάρχει πάγια νομολογία σύμφωνα με την 

απόφαση του ΑΕΔ 32/2008, ΑΠ 1152/2012, ΓΝΜΔ ΝΣΚ 430/2012.  
 
178.- Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως και Αίτηση Ακυρώσεως της 

Τριβιζαδάκη Βασιλικής για τη ακύρωση του Πίνακα κατάταξης ΑΣΕΠ 
διοριστέων ΤΕ Φυσιοθεραπευτών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 
Εκδόθηκε η με αριθμό 386/2007 απόφαση και έκανε δεκτή την αίτηση 

αναστολής και αναμένεται η έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως 
ακυρώσεως η συζήτηση της οποίας έγινε την 14.3.2008. Έγινε 

παραίτηση επειδή διορίσθηκε σε άλλο φορέα του Δημοσίου. Τίθεται στο 
Αρχείο.  
 

179.- Αγωγή της Λαμπράκη Αικατερίνης (υπαλλήλου του ΚΑΠΗ) κατά 
του ΚΑΠΗ Χερσονήσου στο ΜΠρΗρ συζητείται μετ αναβολή την 
4.4.2011 και ζητείται επίδομα ποσού 36.068,40 € από 4/8/2004 μέχρι 

31.12.2010.Εκτιμούμε ότι θα απορριφθεί, διότι υπάρχουν αντίθετες 
αποφάσεις του Αρείου Πάγου 1714/2008, 97/2008, 106/2008 

105/2008κλπ). Η συζήτηση ματαιώθηκε και δεν επαναπροσδιορίσθηκε  
έκτοτε και τίθεται στο Αρχείο. 
 

180.- Παρέμβαση του ΝΠΚΠΑ Χερσονήσου στην αίτηση ανάκλησης της 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της πράξης 437/12 του Ζ 

Κλιμακίου για την υπογραφή συμβάσεων  φορέων υλοποίησης δράσης 
2012 – 2013.Εκδόθηκε η με αριθμ 3701/12 απόφαση του VI τμήματος 
και έγινε δεκτή η παρέμβαση.  

 
 
 

Είμαστε πρόθυμοι για οιαδήποτε  σχετική διευκρίνιση. 
 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χερσονήσου 


