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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γούρνες, 30-08-2013                                    

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Αριθμ. πρωτ.  Ν.Υ. 159/2013 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                                                                                       
     

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Νομικός Σύμβουλος: Ιωάννης Ε. Παχιαδάκης                      
 

Ταχ.Δ/νση : Γούρνες                                 

Ταχ. Κωδ.:  70014, Λ. Χερσονήσου                

Τηλεφ.:       2813 -404639  

FAX:           2813-404608                   

e-mail: i.pachiadakis@hersonisos.gr                       ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

                                                                                        κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ     

                                                                           

                                                                           

ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2012 – Α΄ εξάμηνο 
2013. 

ΣΧΕΤ: Το από 16-08-2013 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας κ Δημάρχου.  
--------------------------------------------- 

          Σε συνέχεια και σε απάντηση του ως άνω σχετικού, αναφέρουμε τα 
ακόλουθα:  
         Οι δικαστικές υποθέσεις και εν γένει υποθέσεις που εκκρεμούσαν και 
διεκπεραιώθηκαν μέχρι την 31-12-2012 καθώς και το Α΄ εξάμηνο 2013 αλλά και 
μέχρι σήμερα και οι δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν μέχρι και σήμερα, ανά 
Δημοτική Ενότητα του Δήμου Χερσονήσου, τις οποίες χειρίζομαι εγώ, ως νομικός 
σύμβουλος του Δήμου Χερσονήσου, είναι οι ακόλουθες:  

 
Α). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ  

  
α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη κατά την 01-01-2011, όπως έχουν εξελιχθεί 

και εκκρεμούν μέχρι σήμερα.  

           Οι δικαστικές υποθέσεις του πρώην Δήμου Γουβών, που εκκρεμούσαν κατά 
την 01-01-2011 και εκκρεμούν μέχρι και σήμερα και η πορεία των εν λόγω 
υποθέσεων μέχρι σήμερα έχει ως ακολούθως:  

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

Ηρακλείου, συνολικού ποσού 53.900 ευρώ.  
Ασκήθηκαν εβδομήντα δύο (72) προσφυγές ενώπιον του Μον. ΔιοικΠρΗρ.   
Πρόσφατα και ειδικότερα την 26-07-2013, επιδόθηκαν  στο Δήμο 

Χερσονήσου, δώδεκα (12) κλήσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με τις 
οποίες καλείται να παρασταθεί ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου (δικάσιμος: 19-03-2014) για τη συζήτηση των με αριθμ. 
κατ. βιβλίου 301/21-11-2003, 302/21-11-2003,  303/21-11-2003,  304/21-11-2003,  
305/21-11-2003,  306/21-11-2003,  307/21-11-2003,  308/21-11-2003,  309/21-11-
2003,  310/21-11-2003,  311/21-11-2003 και 312/21-11-2003 (ήτοι συνολικά 12) 

προσφυγών του πρώην Δήμου Γουβών κατά των με αριθμ. κατ. 535/2003, 
536/2003, 537/2003, 538/2003, 539/2003, 540/2003, 541/2003, 542/2003, 
543/2003,  544/2003, 545/2003 και 546/2003 (ισάριθμων) αποφάσεων επιβολής 
προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου αντίστοιχα, με τις οποίες 
επιβλήθηκαν σε βάρος του πρώην Δήμου Γουβών τα εξής ποσά: 700 ευρώ, 700 
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ευρώ, 700 ευρώ, 700 ευρώ, 700 ευρώ, 800 ευρώ, 800 ευρώ, 800 ευρώ, 800 ευρώ, 
800 ευρώ, 900 ευρώ και 900 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικό ποσό 9.300 ευρώ. 
Πρόκειται για τις δώδεκα (12) πρώτες εκ των ως άνω συνολικά εβδομήντα δύο 
(72) ασκηθεισών προσφυγών.   

Με την αριθμ. 216/2007 απόφαση του Δ.Σ. Γουβών αποφασίστηκε η 
ρύθμιση της οφειλής (κατ΄ άρθρο 17 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 3491/2006) και 
κατεβλήθη το συνολικό ποσό των 31.403,78 ευρώ με το με αριθμό 228/2007 ΧΕΠ.  

 

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

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

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

Με την αριθμ. 157/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γουβών, αποφασίστηκε η 
πληρωμή των τότε βεβαιωθέντων προστίμων και κατεβλήθη το  συνολικό ποσό 
των 13.634, 71 ευρώ με το αριθμ. 325/2010 ΧΕΠ.  
              -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            3). Αριθμ. κατ. Γ.Α 9348/ΤΜ/1530/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Λυριτσάκη, 
ενώπιον του ΜονΠρΗρ, για την εκτέλση του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης 
της Κοινότητας Ελιάς». Αιτούμενο ποσό 46.154,72 ευρώ ή 55.276,26 ευρώ (με 
ΦΠΑ) με νόμιμο τόκο από 21-06-2000. Συζητήθηκε την 02-11-2011. Αριθμ. 
158/2012 απόφαση ΜΠΗρ. Εν μέρει δεκτή η αγωγή. Επιδικασθέν ποσό 46.154,72 
ευρώ νομιμότοκα με το τρέχον επιτόκιο και όχι προς 6% από την επίδοση της 
αγωγής και όχι από την  21-06-2000. Προσωρινά εκτελεστή για ποσό (10.000) 
ευρώ. Δεν έχει εισέτι επιδοθεί. Μετά την επίδοση δέον να ασκηθεί έφεση με 
μοναδικό λόγο έφεσης την επιδίκαση τοκοφορίας με ποσοστό τόκου πλέον του 6% 
ετησίως και να ψηφιστεί πίστωση για την πληρωμή του προσωρινά εκτελεστού 
ποσού των 10.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, όλη η απαίτηση 
είναι εκχωρημένη στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Ασκήθηκε η αριθμ. 

πρωτ. 727/03-07-2012 έφεση από τον αντίδικο, προ επιδόσεως, ενώπιον του Μον. 
Εφετείου Αν. Κρήτης, με την οποία παραπονείται επειδή του επιδικάστηκε 
τοκοφορία από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής (24-12-2010) και όχι από την 
επίδοση της αρχικής αγωγής (21-06-2000). Δικάσιμος: 14-01-2014. Πιθανολογείται 
ότι, μετά την εκδίκαση των εφέσεων, θα επιδικαστεί το παραπάνω κεφάλαιο αλλά 
είναι αβέβαιο το εναρκτήριο της τοκοφορίας χρονικό σημείο.  
 
             4). Αριθμ. κατ. Γ.Α 9350/ΤΠσ/1423/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Λυριτσάκη, 
ενώπιον του ΠολΠρΗρ, για την εκτέλση του έργου «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης της Κοινότητας Ελιάς». Αιτούμενο ποσό: 130.210,44 ευρώ (με ΦΠΑ) 
με το νόμιμο τόκο από 21-06-2000. Συζητήθηκε την 25-11-2011 και απορρίφθηκε 
με τη με αριθμό 152/2012 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου. Επιδόθηκε στον αντίδικο την 11-06-2012. Ασκήθηκε η αριθμ. πρωτ. 

749/11-07-2012 έφεση από τον αντίδικο. Δικάσιμος: 11-02-2014. Πιθανολογείται ότι 
θα απορριφθεί η έφεση του αντιδίκου. 
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5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 9364/ΤΜ/1536/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Λυριτσάκη, 

ενώπιον του ΜονΠρΗρ, για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση και Άρδευση της 
Κοινότητας Ανωπόλεως – Κοκκίνη Χάνι». Αιτούμενο ποσό: 28.942,40 ευρώ (με 
ΦΠΑ) με το νόμιμο τόκο από 21-06-2000. Συζητήθηκε την 02-11-2011. Αριθμ. 

9/2012 οριστική απόφαση του ΜονΠρΗρ. Επιδικασθέν ποσό 24.527 ευρώ, 
νομιμότοκα (με το τρέχον επιτόκιο συναλλαγών και όχι προς 6% ετησίως) από την 
επίδοση της αρχικής αγωγής, ήτοι από 21-06-2000 μέχρι τη πλήρη εξόφληση. 
Προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (12.000) ευρώ. Αριθμ. 145/2012 απόφαση 
της Οικ. Επ. περί άσκησης έφεσης και ψήφισης πίστωσης ποσού (12.000) ευρώ 
για την πληρωμή του προσωρινά εκτελεστού ποσού. Δεν έχει εκδοθεί ΧΕΠ για την 
πληρωμή του, ενώ, σε κάθε περίπτωση, όλη η απαίτηση είναι εκχωρημένη στην 
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Ασκήθηκε από το Δήμο Χερσονήσου η αριθμ. 

πρωτ. 340/26-03-2012 έφεση με λόγους έφεσης  την επιδίκαση τοκοφορίας με 
ποσοστό τόκου πλέον του 6% ετησίως και την έναρξη τοκογονίας από 21-06-
2000, ήτοι από την επίδοση της αρχικής αγωγής και όχι την κρινόμενης. 
Δικάσιμος: 12-03-2013. Αναβολή για 14-05-2013. Ο σχετικός φάκελος δικογραφίας 
διαβιβάστηκε, λόγω αρμοδιότητας, στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., διά του πληρεξουσίου 
δικηγόρου της με το με αριθμ πρωτ. 5583/Ν.Υ. 43/05-03-2013 έγγραφό της 
Νομικής Υπηρεσίας. Η παραπάνω έφεση συζητήθηκε, την 14-05-2013, ενώπιον 
του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με παράσταση και κατάθεση 

προτάσεων από το Δήμο Χερσονήσου. Δημοσιεύτηκε, την 13-08-2013, αλλά δεν 
έχει ακόμη θεωρηθεί και επιδοθεί στο Δήμο Χερσονήσου, η με αριθμ. 32/2013 

απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, με την οποία έγινε εν 
μέρει δεκτή η έφεση ως προς το ποσοστό του οφειλόμενου νόμιμου τόκου, το 
οποίο προσδιορίζει στο 6% ετησίως επί της επιδικασθείσας κύριας οφειλής (24.527 
ευρώ) και απορρίπτει αυτήν κατά τα λοιπά. Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τη 
δικαστική δαπάνη.    
           Κατόπιν της με αριθμ 98/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Χερσονήσου (ΦΕΚ 1030Β΄/04-04-2012), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 
της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΧ (αριθμ  100/2011 απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου, 
ΦΕΚ 812Β΄/10-05-2011) και επεκτάθηκε η περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ και 
στην εδαφική περιφέρεια των Δημοτικών Ενοτήτων Γουβών και Επισκοπής 
(πρώην Δήμων Γουβών και Επισκοπής), στην περιουσία πλέον της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
ανήκουν όλα τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των περιοχών 
αρμοδιότητάς της (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 3 αριθμ. 100/2011 
απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011), επήλθε δε αυτοδικαία 
υποκατάστασή της στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων πρώην 
Δήμων (και ομώνυμων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Χερσονήσου) [άρθρο 9 
παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 1 παρ. 1 αριθμ. 100/2011 απόφασης Δ.Σ. 
Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011)] και αρμόδια πλέον για τη συνέχιση των 
εκκρεμών δικών είναι η ΔΕΥΑ Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) [άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 
1069/1980].  
              Τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τις ως άνω τρεις υποθέσεις (βλ. α/α 3, 4 

και 5) έχουν διαβιβαστεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (διά του έμμισθου δικηγόρου της) με τα με 
αριθμ. πρωτ. 24.308/Ν.Υ. 154/28-08-2013 (για την α/α 3), αριθμ. πρωτ. 
24.310/Ν.Υ. 155/28-08-2013 (για την α/α 4) και αριθμ. πρωτ. 5583/Ν.Υ. 43/05-03-
2013 & αριθμ. πρωτ. 24.315/Ν.Υ. 153/28-08-2013 (για την α/α 5). 
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6). Αριθμ πρωτ. Γ.Α 1379/ΤΠσ/164/2008 αγωγή (χρηματική) του Αριστοτέλη 

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

 

7). Αριθμ. κατ. Γ.Α 2814/ΤΜ/504/2010 αγωγή της Μυρτώς Βουλγαράκη, 
ενώπιον του ΜονΠρωτΗρ. Αιτούμενο ποσό 15.000 ευρώ, νομιμότοκα. Συζητήθηκε 
την 06-04-2011. Αριθμ 45/2012 απόφαση του ΜονΠρΗρ, εν μέρει δεκτή η αγωγή. 
Επιδικασθέν ποσό 4.998 ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. 
Ασκήθηκε η αριθμ. πρωτ. 68/29-03-2012 έφεση του Δήμου Χερσονήσου. 
Δικάσιμος: 14-05-2013. Επίσης ασκήθηκε η αριθμ. πρωτ. 209/17-02-2012 έφεση 
της αντιδίκου. Δικάσιμος: 14-05-2013. Συζητήθηκαν οι ασκηθείσες εφέσεις 

(συνεκδίκαση) και αναμένεται η έκδοση απόφασης επ΄ αυτών.  
 

8). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3310/ΤΜ/596/2010 αγωγή του Γεωργίου Πλευράκη, 
ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 15.000 ευρώ, νομιμότοκα Συζητήθηκε 
την 04-05-2011. Αριθμ. 232/2011 οριστική απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, εν μέρει δεκτή. Επιδικασθέν ποσό 10. 084,05 ευρώ 
νομιμότοκα (προς 6%) ετησίως από την επίδοση. Αριθμ. 408/2011 απόφαση της 
Οικ. Επ. για μη άσκηση έφεσης και αριθμ. 639/2011 για ψήφιση πίστωσης ποσού 
15.820,54 ευρώ για την εξόφλησή του. Καταβλήθηκε τμηματικά ποσό (5.000) 
ευρώ μέχρι 31-12-2011.  Αριθμ. 62/2012 απόφαση Οικ. Επ. για επαναψήφιση του 
υπολοίπου της πίστωσης. Εξοφλήθηκε με αριθμ. 45/2012 ΧΕΠ, συνολικού ποσού 
10.002 ευρώ και με αριθμ. 101/2012 ΧΕΠ συνολικού ποσού 1.140,54 ευρώ. Έχει 
τεθεί στο αρχείο. 

 

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

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

 Στη συνέχεια, για το ίδιο ποσό εκδόθηκε η με αριθμ. 506/1701/507/2012 

διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρΗρ (βλ. παρακάτω στις χρεωθείσες 
μετά την 01-01-2011 υποθέσεις και ειδικότερα στο κεφάλαιο με τίτλο «διαταγές 
πληρωμής»).  

 

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

Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό: 76.974,31 ευρώ, νομιμότοκα 
Δικάσιμος: 14-11-2012. Αναβολή για 14-05-2014. 

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

Α.Ε..», ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό: 3.716,40 ευρώ, νομιμότοκα 
Δικάσιμος:  09-05-2012. Ματαίωση λόγω των εκλογών της 06-05-2012. Αριθμ. 
πρωτ. 221/2012 κλήση. Δικάσιμος: 11-12-2013. 
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12). Aριθμ. πρωτ. 18/26-11-2008 αγωγή (μικροδιαφοράς) της Δ.Ε.Η. ΑΕ, 

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

 
13). Αριθμ. πρωτ. 5/13-01-20101 αγωγή της ΔΕΗ Α.Ε., ενώπιον του Ειρ. 

Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό: 1.554,23 ευρώ  νομιμότοκα. Δικάσιμος: 11-05-2011. 
Ματαίωση. Δεν επιδόθηκε νέα κλήση.  

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

κλπ. (αγωγή προσβολής προσωπικότητας), ενώπιον του ΠολΠρΗρ. Αιτούμενο 
ποσό: 20.000 ευρώ, νομιμότοκα. Δικάσιμος: 08-04-2011. Αναβολή για 11-01-2013. 
Αναβολή για 21-03-2014. 

 

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

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

 

16). Αριθμ. κατ. 48/27-04-2007 αγωγή (αποζημίωσης από αδικοπραξία) της 

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

 

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

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

 

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

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

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

Ηρακλείου Κων/νου Ζαχαράκη, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό: 
2.831,08 ευρώ νομιμότοκα.  Αριθμ 105/2010 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Χερσονήσου, εν μέρει δεκτή [για ποσό 2.306,95 νομιμότοκα (προς 6%) από την 
επίδοση]. Αριθμ. κατ. Γ.Α. 2554/ΤΠ/207/2011 έφεση του Δήμου Χερσονήσου, 
Αριθμ. 349/2012 τελεσίδικη απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Έγινε 
δεκτή η έφεση. Εξαφανίστηκε η πρωτόδικη απόφαση. Επιδικάστηκε ποσό 2.257.63 

ευρώ νομιμότοκα (προς 6%) από την επίδοση ήτοι από 19-05-2010. Αριθμ. 
455/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση αναίρεσης και περί 
ψήφισης πίστωσης, κατόπιν σχετικής εισήγησής μου. Εξοφλήθηκε με αριθμ. 
59/2013 ΧΕΠ, συνολικού ποσού 2.597,98 ευρώ. Έχει τεθεί στο αρχείο. 
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20). Αριθμ. πρωτ. Γ.Α 3041/ΕΓ/126/2006 (εργατική) αγωγή του Βασιλείου 

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

Εφετείου Κρήτης με την οποία απορρίπτεται την αγωγή ως μη νόμιμη. Επιδόθηκε 
στους ενάγοντες την 06-12-2012. Δεν ασκήθηκε αναίρεση από τους ενάγοντες 
όπως προκύπτει από τη με χρονολογία 28-06-2013 βεβαίωση της Γραμματείας 
του Εφετείου Κρήτης. Τίθεται στο αρχείο.     

 

21). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7338/ΕΓ/205/2008 αγωγή (εργατικών διαφορών) της 
δημοτικής υπαλλήλου Ελένης Συντιχάκη, ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό: 
69.039,05 ευρώ νομιμότοκα. Συζητήθηκε την 06-12-2010. Αριθμ. 533/2011 

οριστική απόφαση του ΜονΠρΗρ. Έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή και επιδικάστηκε 
ποσό 4.500 ευρώ ως επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας. Δεν έχει επιδοθεί. 
Άμα τη επιδόσει της θα ασκηθεί έφεση από το Δήμο Χερσονήσου εντός της 
νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών (άρθρο 518 παρ. 1 ΚΠολΔ) άλλως το 
αργότερο μέχρι την 15-07-2014, ήτοι εντός τριετίας (άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ) 
από την δημοσίευσή της (βλ. δημοσίευση την 15-07-2011) ενώ πιθανολογείται ότι 
θα ασκηθεί έφεση και από την ενάγουσα. Δεν έχει εισέτι επιδοθεί ούτε έχει ασκηθεί 
έφεση, όπως προκύπτει από τη με χρονολογία 11-07-2013 βεβαίωση της 
Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.  

 
22). Αριθμ. πρωτ. 138/30-06-2009 αγωγή της Ειρήνης Ανδρουλάκη, 

δημοτικής υπαλλήλου, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, Αιτούμενο ποσό:  6.776 ευρώ 
(ειδική παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002,) Aριθμ. 46/2010 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, έγινε δεκτή η αγωγή για ποσό  6.776 ευρώ, 
νομιμότοκα (με το τρέχον επιτόκιο και όχι προς 6% ετησίως) από την επίδοση της 
αγωγής. Κατόπιν νόμιμης δήλωσης παραίτησης της ενάγουσας και περιορισμού 
του αιτήματός της, με αριθμ. 698/2011 απόφαση της Οικ. Επ., αποφασίστηκε η μη 
άσκηση έφεσης και με τη με αριθμό 790/2011 ψηφίστηκε πίστωση ποσού 6.058,55 
ευρώ. Εκ νέου ψήφιση πίστωσης και πληρωμή του παραπάνω ποσού με αριθμ. 
94/2012 ΧΕΠ, συνολικού ποσού 6.058,55 ευρώ. Έχει τεθεί στο αρχείο. 

 

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

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

αρχείο. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης και της σχετικής νομολογίας [βλ. ΑΠ 

(ΟΛΟΜ) 31/2007, ΑΕΔ 32/2008 και ΑΕΔ 9/2009] περί διετούς παραγραφής των 
αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, θα κριθεί ότι έχουν 
υποπέσει σε παραγραφή οι σχετικές αγωγικές αξιώσεις.   

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

υπαλλήλου Γεωργίας Κουνενού-Μαυροφοράκη, ενώπιον του Τρ. ΔΠΗ, κατά της 
πρώην Κοινότητας Ανώπολης (της οποίας καθολικός διάδοχος ήταν ο Δήμος 
Γουβών), κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. Αιτούμενο ποσό 18.556,65 ευρώ  
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νομιμότοκα. Αριθμ. 499/30-11-2005 απόφαση του Α΄ Τρ. ΔΠΗ. Αριθμ. κατ. 57/08-
05-2006 έφεση Ελληνικού Δημοσίου. Αριθμ. 206/2009 τελεσίδικη και αμετάκλητη 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων. Αριθμ 299/2010 απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής Γουβών, περί ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 
23.109,16 ευρώ. Με το με αριθμό 208/2010 ΧΕΠ. πληρώθηκε τελικό ποσό 
18.487,33 ευρώ. Ασκήθηκε, ενώπιον του ΔΠΗ η με αριθμ. κατ. ΑΓ 21/01-02-2011 
αγωγή (αναγωγή) του Δήμου Χερσονήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με την 
οποία ζητείται η καταβολή ποσού 11.554,58 ευρώ νομιμότοκα, που αντιστοιχεί στο 
ήμισυ του συνολικού ποσού 23.109,16 ευρώ του με αριθμό 208/2010 ΧΕΠ του 
πρώην Δήμου Γουβών. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση της ως άνω 
αγωγής (αναγωγής).  

 

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

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

01-2011 έφεση του Δήμου Χερσονήσου. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος για τη συζήτησή 
της. Πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί η έφεση και θα επιδικαστεί ποσό 2.955 
ευρώ πλέον δώρων και επιδομάτων, αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων, 
νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής.  

 

26). Αριθμ. κατ. 261/21-12-2007 αγωγή της Ειρήνης Δαγκωνάκη του 

Ζαχαρία, ενώπιον του ΔΠΗ. Αιτούμενο ποσό:  50.197,60 ευρώ ως αναδρομικούς 
μισθούς και επιδόματα για το χρονικό διάστημα που είχε απολυθεί από το Δήμο 
Γουβών δυνάμει σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, η οποία ακυρώθηκε με τη με 
αριθμό 29/2007 απόφαση του ΔΕΧ. Δικάσιμος: 17-10-2012. Αναβολή για 20-02-
2013  και, περαιτέρω, για 20-11-2013. 

 

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

 

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

Σκυβαλάκη. ενώπιον του Μον. ΔΠΗ. Αιτούμενο ποσό: 3.884,91 ευρώ + 150 ευρώ 

νομιμότοκα. Επιδόθηκε την 19-06-2009. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.  
 

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

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

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

2004 προσφυγή του Ιωάννη Εμμ. Κουφάκη, από 17-05-2005 προσφυγή της 
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«Ρεπανάκη Άννα και Σία Ο.Ε.» και από 15-03-2005 προσφυγή του Αριστείδη 
Κωνσταντινίδη (καταστήματα εκμίσθωσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων) ήτοι 

(4) προσφυγές κατά αποφάσεων βεβαίωσης τέλους (2%) επί ακαθάριστων 
εσόδων των επιχειρήσεών τους, ενώπιον του ΔΠΗ. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.  

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

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

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

 

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

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

απόφαση του ΔΠΗ, με την οποία υποχρεώθηκε η προσφεύγουσα να προσκομίσει 
στοιχεία. Μετ΄ απόδειξη συζήτηση την 22-05-2013. Αναμένεται η έκδοση απόφασης.  

 

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

κατά του πρώην Δήμου Γουβών ενώπιον του ΔΕΧ. Συζητήθηκε την 17-11-2011. 
Αριθμ. 104/2012 οριστική απόφαση του ΔΕΧ.  με την οποία: Έγινε δεκτή η αίτηση 
ακύρωσης. Ακυρώθηκε ο από 07-01-2009 τελικός πίνακας κατάταξης της 
Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 6 του Π.Δ. 135/2006 της Περιφέρειας Κρήτης, 
κατά το μέρος που αφορά την κατάταξη του αιτούντος (ήτοι του Πρόδρομου 
Τσερκιτζόγλου) και του παρεμβαίνοντος Ιωάννη Κομονταχάκη και το με αριθμ. 6/7-
1-2009 πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής (άρθρου 8 Π.Δ. 135/2006) της 
Περιφέρειας Κρήτης. Ακυρώθηκε η 7799/28-07-2009 απόφαση του Δημάρχου 
Γουβών κατά το μέρος που αφορά το διορισμό σε θέση ειδικού ένστολου 
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Γουβών (ήδη Δήμου Χερσονήσου) 
του Ιωάννη Κομονταχάκη. Αναπέμφθηκε η υπόθεση στην Περιφέρεια Κρήτης για 
νέα κρίση και αναμόρφωση του τελικού πίνακα, σύμφωνα με ο σκεπτικό. Κατά της 
ως άνω απόφασης ασκήθηκε η με αριθμ. 4/25-01-2013 έφεση του Δήμου 

Χερσονήσου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τη συζήτηση της 
οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί δικάσιμος. Σχετική με την εν λόγω υπόθεση είναι και 
η με αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 85/24-04-2013 γνωμοδότησή μου για άσκηση ή μη 

πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου (δημοτικού αστυνομικού) του Δήμου 
Χερσονήσου Ιωάννη Κομονταχάκη. Σημειωτέον, ότι με το με αριθμ. 2/28-05-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής (άρθρο 6 Π.Δ. 135/2006) της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, σε συμμόρφωση προς την ως άνω δικαστική απόφαση, 
αναμορφώθηκε ο τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με τον οποίο 
ο παρεμβαίνων Ιωάννης Κομονταχάκης συγκεντρώνει (1.490) μόρια και παραμένει 
διοριστέος και ο αιτών Πρόδρομος Τσερκιτζόγλου συγκεντρώνει (1.260) μόρια, 
οπότε δεν είναι διοριστέος.   

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

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

Γιαννακάκη  & ΣΙΑ Ε.Ε.. ΦΑΣΜΑ – Μάρκος Λύρας – Ευαγγελία Καραπετάκου – 
Γεώργιος Γκλάβας – Σπυρίδων Λαϊνάς» κατά της με αριθμό 297/2009 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Γουβών κλπ., ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει οριστεί δικάσιμος για τη συζήτησή της η 24-09-

2013 κατόπιν αναβολών (οίκοθεν).    
 
35).  Αριθμ κατ. 3900/15-12-2009 (Ε82/2010) αίτηση ακύρωσης του Δήμου 

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

36). Αριθμ κατ. 1.025/20-11-2008 παρέμβαση (1η) του πρώην Δήμου 
Γουβών, ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της 
διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 831/1971), με την οποία απαλλοτριώθηκε 
αναγκαστικά, υπέρ του ΕΟΤ, έκταση συνολικού εμβαδού 199.420 τ.μ. στη θέση 
«Φλωρίδα» της παραθαλάσσιας περιοχής Καρτερού, δεδομένης της άσκησης της 
με αριθμ κατ. 173/2007 αίτησης ακύρωσης (περί άρσης συντελεσθείσης 
απαλλοτρίωσης), ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού o Δήμος Γουβών 
(και ήδη Δήμος Χερσονήσου), είχε, δυνάμει της από 17-04-1992 σύμβασης 
χρησιδανείου, τη χρήση του συνόλου της απαλλοτριωθείσας έκτασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης, για (20) χρόνια ήτοι  από 17-04-1992 
μέχρι και την 16-04-2012, μαζί με το Δήμο Ηρακλείου (ως καθολικό διάδοχο των 
πρώην Δήμων Ηρακλείου και Ν. Αλικαρνασσού).  Δικάσιμος: 16-09-2013, κατόπιν 
αναβολών (οίκοθεν).  

 

37). Αριθμ κατ. 505/08-04-2010 παρέμβαση (2η) του πρώην Δήμου Γουβών, 
ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της διατήρησης 
της ισχύος της με αριθμ. Α 19616/5443/24-07-1961 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ 91/08-08-1961), δεδομένης 
της άσκησης της με αριθμ κατ. 4855/2008 αίτησης ακύρωσης (περί άρσης 
συντελεσθείσης απαλλοτρίωσης), ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. 
Δικάσιμος: 16-09-2013, κατόπιν αναβολών (οίκοθεν). 

 

38). Αριθμ κατ. 503/08-04-2010 παρέμβαση (3η) του πρώην Δήμου Γουβών, 
ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της διατήρησης 
της ισχύος της με αριθμ Α 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ 83/13-04-1971), δεδομένης 
της άσκησης της με αριθμ κατ. 3939/2008 αίτησης ακύρωσης (περί άρσης 
συντελεσθείσης απαλλοτρίωσης), ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού o 
Δήμος Γουβών (και ήδη Δήμος Χερσονήσου), είχε, δυνάμει της από 17-04-1992 
σύμβασης χρησιδανείου,  τη χρήση του συνόλου της απαλλοτριωθείσας έκτασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης, για (20) χρόνια ήτοι  από 17-04-1992 
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μέχρι και την 16-04-2012, μαζί με το Δήμο Ηρακλείου (ως καθολικό διάδοχο των 
πρώην Δήμων Ηρακλείου και Ν. Αλικαρνασσού). Συζητήθηκε την 06-06-2011. 
Αριθμ. 2819/2011 απόφαση του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία έγινε δεκτή η 
εν λόγω αίτηση ακύρωσης. Δεν έχει επιδοθεί.  

 

39). Αριθμ κατ. 504/08-04-2010 παρέμβαση (4η) του πρώην Δήμου Γουβών, 
ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της διατήρησης 
της ισχύος της με αριθμ Α 5539/1720/05-04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ 83/13-04-1971), δεδομένης 
της άσκησης της με αριθμ κατ. 3016/2009 αίτησης ακύρωσης (περί άρσης 
συντελεσθείσης απαλλοτρίωσης), ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού o 
Δήμος Γουβών (και ήδη Δήμος Χερσονήσου), είχε, δυνάμει της από 17-04-1992 
σύμβασης χρησιδανείου,  τη χρήση του συνόλου της απαλλοτριωθείσας έκτασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης, για (20) χρόνια ήτοι  από 17-04-1992 
μέχρι και την 16-04-2012, μαζί με το Δήμο Ηρακλείου (ως καθολικό διάδοχο των 
πρώην Δήμων Ηρακλείου και Ν. Αλικαρνασσού). Συζητήθηκε την 01-11-2010 
Αριθμ. 4031/2010 απόφαση του ΣτΕ (Στ΄ Τμήμα), με την οποία έγινε δεκτή η 
αίτηση ακύρωσης. Η ως άνω δικαστική απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο 
Χερσονήσου την 16-09-2011. Έχει τεθεί στο αρχείο.  

Σχετική με τις ως άνω (α/α 36, 37, 38 και 39) υποθέσεις είναι η με αριθμ. 

πρωτ. Ν.Υ. 119/14-05-2012 γνωμοδότησή μου, σύμφωνα με τη οποία ελήφθη η με 
αριθμ. 222/2012 (Πρακτικό 7ο/ 15-05-2012) απόφαση του Δ.Σ. Χερσονήσου περί 
ανανέωσης της παραχώρησης χρήσης τουριστικών ακινήτων Καρτερού και εστάλη 
σχετική επιστολή του κ. Δημάρχου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε.   

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

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

157/2009 απόφαση του ΜονΠρΗρ, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ασκηθείσα 
από τον πρώην  Δήμο Γουβών αναταίτηση και επιδικάστηκε για το ΚΠ  013 τιμή 
μονάδος 200 ευρώ ανά τ.μ., και για  το ΚΠ  014 τιμή μονάδος  15 ευρώ ανά τ.μ.,  

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

για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Δικάσιμος:  
07-12-2010. Αναβολή για 03-04-2012. βλ. και αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, 
ορισθείσα στην ίδια δικάσιμο. Οι ως άνω αιτήσεις καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδος μεταφέρθηκαν στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 2 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ 219Α/03-10-2011). Ειδικότερα, ο Δήμος 
Χερσονήσου άσκησε την αριθμ. πρωτ. 402/2013 αίτηση – κλήση και κατέθεσε στην 
Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου την αριθμ. πρωτ. 22195/Ν.Υ. 140/08-08-2013 
αίτηση για εκτίμηση της αξίας των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων (κατ΄ άρθρο 15 Ν. 
2882/2001) Δικάσιμος: 08-10-2013. 

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

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

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

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

Χερσονήσου υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ. 53/Συν.10/26-02-2003 
απόφασή της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υπ/τος ΙΚΑ Νέας 
Αλικαρνασσού, με την οποία έγινε δεκτή ένσταση του πρώην Δήμου Γουβών κατά 
ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ. του ΙΚΑ Ν. Αλικαρνασσού. Δικάσιμος: 18-01-2012. Αναβολή για 
26-09-2012, περαιτέρω για 17-10-2012, για 20-02-2013 και τέλος για 20-11-2013. 

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

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

42Α). Με το αριθμ. 82/2005 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 
Ηρακλείου παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος Δημήτριος Φουκαράκης του 
Πολύβιου και της Μαρίας, πρώην δημοτικός ταμίας, στο ακροατήριο του αρμόδιου 
Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Κρήτης για να δικαστεί για την πράξη της 
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ΄ εξακολούθηση, συνολικού ποσού 129.329,33 
ευρώ. Ενόψει εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης κατέβαλε το παραπάνω ποσό. Με 
την αριθμ 138/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Χανίων καταδικάστηκε 
τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή. Με την αριθμ. πρωτ. 
9887/25-09-2009 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Γουβών, διαπιστώθηκε η 
αυτοδίκαιη έκπτωση του ως άνω υπαλλήλου από την Υπηρεσία του πρώην Δήμου 
Γουβών, από 30-04-2009.  

 Ο ως άνω κατηγορούμενος άσκησε την αριθμ. κατ. 127/2006 έφεση κατά 
της με αριθμ. 3326/26-06-2006 πράξης καταλογισμού ποσού 123.018,83 ευρώ 
(κεφαλαίου) πλέον προσαυξήσεων (ποσού 69.130,08 ευρώ), ήτοι συνολικού 

ποσόύ 192,148,91 ευρώ, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αριθμ. 1508/2009 

απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε 
η ως άνω έφεση, ήτοι  δεν ήρθη ο σχετικός καταλογισμός και αναμένεται η 
είσπραξη από τη Β΄ ΔΟΥ και η απόδοση στο Δήμο Χερσονήσου, ως καθολικό 
διάδοχο του πρώην Δήμου Γουβών, του εναπομένοντος ποσού (υπολοίπου 
κεφαλαίου και ταμειακών προσαυξήσεων μέχρι την είσπραξη). Σύμφωνα με 
τηλεφωνική ενημέρωση, από την Προϊσταμένη του Γραφείου Δικαστικού της Β΄ 
ΔΟΥ Ηρακλείου, κ. Δουκιανάκη, από το παραπάνω συνολικό ποσό των 
192.148,91 ευρώ, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, υπολείπεται προς καταβολή ποσό 33.575 ευρώ, ενώ έχουν βεβαιωθεί 
και ταμειακές προσαυξήσεις ποσού 25.181 ευρώ. Επίσης με ενημέρωσε ότι έχει 
εγγραφεί υποθήκη σε βάρος ακινήτου ιδιοκτησίας του ως άνω καθ΄ ού ο 
καταλογισμός προς εξασφάλιση της είσπραξης της ως άνω απαίτησης.       

 

42Β). Με το αριθμ. 129/2008 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 

Ηρακλείου παραπέμφθηκε ο ίδιος κατηγορούμενος Δημήτριος Φουκαράκης του 

Πολύβιου και της Μαρίας, πρώην δημοτικός ταμίας, στο ακροατήριο του αρμόδιου 
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Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Κρήτης προκειμένου να δικαστεί για την 
πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ΄ εξακολούθηση, συνολικού ποσού 
24.876,89 ευρώ. Ο πρώην Δήμος Γουβών έχει δηλώσει σχετικά παράσταση 
πολιτικής αγωγής. Δικάσιμος: 01-11-2013, κατόπιν αναβολών. Mε τη με αριθμό 
2921/09-06-2009 απόφαση καταλογισμού καταλογίστηκε υπέρ του Δήμου Γουβών 
και σε βάρος του υπολόγου Δημητρίου Φουκαράκη ποσό ύψους 29.216,39 ευρώ 

(22.648,39 ευρώ κεφάλαιο + 6.568 ευρώ προσαυξήσεις), το οποίο ποσό  έχει ήδη 
βεβαιωθεί νόμιμα από το αρμόδιο τμήμα της Β΄ ΔΟΥ Ηρακλείου και αναμένεται η 
είσπραξη από τη Β΄ ΔΟΥ και η απόδοση  στο Δήμο Χερσονήσου, ως καθολικό 
διάδοχο του πρώην Δήμου Γουβών, του εν λόγω ποσού (πλέον των νομίμων 
ταμειακών προσαυξήσεων μέχρι την είσπραξη). Σύμφωνα με τηλεφωνική 
ενημέρωση, από την Προϊσταμένη του Γραφείου Δικαστικού της Β΄ ΔΟΥ 
Ηρακλείου, κ. Δουκιανάκη, οφείλεται όλο το παραπάνω συνολικό ποσό των 
29.216,39 ευρώ, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
ενώ έχουν βεβαιωθεί και ταμειακές προσαυξήσεις ποσού 11.394 ευρώ.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
 

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

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

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

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

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

 

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

κλπ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία  αφορά ακίνητο 
εκτάσεως (400) περίπου στρεμμάτων στη θέση «Κοψάς» της κτηματικής 
περιφέρειας Ανώπολης. Εκδόθηκε σχετικά η με αριθμ. 118/1131/165/1999 
(προδικαστική) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία 
διατάχθηκε εξέταση μαρτύρων, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έννομο 
συμφέρον για την επίσπευσή της έχουν οι ενάγοντες γιατί αυτοί ζητούν να 
αναγνωριστούν κύριοι του επιδίκου ακινήτου.  

 

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

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

Ηρακλείου, με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή αποδείξεων κατόπιν επίδοσής 
της με επιμέλεια των εναγόντων. Η εν λόγω απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο 
Χερσονήσου την 26-10-2012. Ορίστηκε ημέρα εξέτασης μαρτύρων η 31-10-2012. 
Εξετάστηκαν οι μάρτυρες των καλούντων-εναγόντων. Γνωστοποιήθηκαν οι 
μάρτυρες του Δήμου Χερσονήσου και ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος του Δήμου 
Χερσονήσου δεδομένης της διαταχθείσης δικαστικής πραγματογνωμοσύνης. Νέα 
εξέταση μαρτύρων την 19-11-2012, η οποία πραγματοποιήθηκε. Αποποιήθηκε η 
διορισθείσα πραγματογνώμονας. Αναμένεται η αντικατάστασή της επιμελεία των 
εναγόντων – καλούντων, σύμφωνα με την ως άνω δικαστική απόφαση.   

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

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

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

 

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

Καλλιβωκά του Διονυσίου, για συζήτηση της με αριθμ κατ. Γ.Α 4973/ΤΜ/999/2005 
διεκδικητική αγωγή της κατά του πρώην Δήμου Γουβών. Επιδόθηκε νέα κλήση για 
τη δικάσιμο της 12-05-2010 οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 21-09-2011, 
οπότε δεν εκφωνήθηκε (ματαιώθηκε) ελλείψει πινακίου. Νέα κλήση για δικάσιμο 
06-02-2013. Αναβολή για 12-11-2014. Πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί δεδομένης 
της απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. 117/02-07-2008 διεκδικητικής αγωγής του 
συγκυρίου (της ενάγουσας) Καλυβωκά Φιλίππου του Διονυσίου, με την αριθμ. 
23/2010 αμετάκλητη απόφαση του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου.   

 

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

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

απόφαση  του Εφετείου Κρήτης, η οποία δεν έχει ακόμη επιδοθεί και με την οποία 
απορρίφθηκε η ως άνω έφεση.  

 

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

Μαρίας Κούτρα–Φλουρή κατά του πρώην Δήμου Γουβών, ενώπιον του ΠολΠρΗρ, 
Αριθμ. 83/2007 οριστική απόφαση του ΠολΠρΗρ, με την οποία έγινε δεκτή η εν 
λόγω αγωγή. Ασκήθηκε από τον πρώην Δήμο Γουβών η αριθμ. κατ. 162/2007 και 
με αριθμ. πρωτ. 436/2007 έφεση ενώπιον του Εφετείου Κρήτης. Συζητήθηκε την 
17-05-2011.  Αριθμ. 671/2011 απόφαση  του Εφετείου Κρήτης, η οποία δεν έχει 
ακόμη επιδοθεί και με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω έφεση. 
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8). Αριθμ. πρωτ. 38/02-02-2007 (αναγνωριστική) αγωγή της Ειρήνης 

Σπυριδάκη –Δετοράκη κλπ., σε βάρος του πρώην Δήμου Γουβών κλπ., ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. Αριθμ. 46/2008 οριστική απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η εν λόγω αγωγή. 
Ασκήθηκε η αριθμ .πρωτ. 10/28-05-2009 έφεση του πρώην Δήμου Γουβών. 
Επίσης ασκήθηκε η αριθμ πρωτ. 11/28-05-2009 έφεση από τους 7ο και 8η των 
εναγομένων καθώς και η με αριθμ. πρωτ. 5/16-04-2009 έφεση των εναγόντων. 
Συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 21-10-2011. Αριθμ 100/2012 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία έγιναν δεκτές όλες οι 
ασκηθείσες εφέσεις, εξαφανίστηκε η με αριθμό 46/2008 απόφαση του  
Ειρηνοδικείου Χερσονήσου και παραπέμπεται η ένδικη αγωγή για εκδίκαση στο 
αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου για να δικαστεί σε α΄ βαθμό.  

 

9). Αριθμ κατ. Γ.Α 856/ΑΣΦ/124/2008 ανακοπή του Δήμου Γουβών, ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, κατά του με αριθμ πρωτ. 2/Φ77/14-03-2008 
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Ηρακλείου. Ματαίωση. Αριθμ κατ. Γ.Α 305/ΑΣΦ/41/2009 κλήση Δήμου Γουβών. 
Ματαίωση. Αριθμ κατ. Γ.Α 224/ΑΣΦ/17/2010  νέα  κλήση Δήμου Γουβών, για τη 
συζήτηση της οποίας ορίστηκε η δικάσιμος της 11-05-2009 και, κατόπιν αναβολής, 
η δικάσιμος της 18-10-2010, οπότε συζητήθηκε. Αριθμ.  22/2011 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή και ακυρώθηκε το 
προσβαλλόμενο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, επέβαλε δε σε βάρος του 
καθ΄ ού Ελληνικού Δημοσίου το ποσό των (150) ευρώ ως δικαστικά έξοδα. Η 
παραπάνω δικαστική απόφαση επιδόθηκε τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο (την 02-05-2011) όσο και στο Προϊστάμενο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Ηρακλείου (την 25-08-2011). Σύμφωνα με το αριθμ. 231/2013 (22-07-

2013) πιστοποιητικό της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, το Ελληνικό 
Δημόσιο άσκησε την αριθμ πρωτ. 39/27-05-2011 έφεση, απευθυνόμενη ενώπιον 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει επιδοθεί 
στο Δήμο Χερσονήσου (Νομική Υπηρεσία) κλήση για τη συζήτησή της.       

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

ΑΓΩΓΕΣ  

1). Αριθμ. κατ. 5.700/17-12-2010 αγωγή της «Ι. ΝΙΚΑΣ-Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε.», 
ενώπιον του Ειρ. Αθηνών. Είδη οδοσήμανσης. Αιτούμενο ποσό 564,06 ευρώ. 
Δικάσιμος 15-03-2011. Αριθμ. 1440/2011 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών. Αριθμ. 
272/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και για ψήφιση 
πίστωσης. Εξοφλήθηκε με αριθμ. 209/2012 ΧΕΠ, συνολικού ποσού 749,10 ευρώ. 
Έχει τεθεί στο αρχείο. 

 

           2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 293/ΤΜ/56/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) Νικολάου Μόνια, 
ενώπιον του ΜονΠρΗρ) κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 12.380 ευρώ. 
Δικάσιμος: 07-03-2012. Αναβολή για 06-11-2013.  

 

3). Αριθμ. πρωτ. 127/31-05-2012 αγωγή Μάρκογλου Γεωργίου, εργολάβου 
οικοδομών, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου (και ήδη Ηρακλείου), κατά του ΔΧ, ως 
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καθολικού διαδόχου του πρώην ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 5.675 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
Δικάσιμος: 17-04-2013. Αναβολή για 11-12-2013.  

 

4). Αριθμ. κατ. Γ.Α 427/ΤΜ/76/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της «Ν.& Ε. 

Χαραλαμπάκης Ο.Ε.» ενώπιον του ΜονΠρΗρ. κατά (πρώην) Δ. Γουβών & (πρώην) 
Δ. Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 61.839,08 ευρώ (54.831,84 & 7.007,24 ευρώ 
αντίστοιχα) Δικάσιμος: 07-03-2012. Αναβολή για 13-11-2013. 
  

5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1220/ΤΜ/198/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της «Χ. 

ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 
45.531,43 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Δικάσιμος: 25-04-2012. Αναβολή για 16-10-2013.  

 

6). Αριθμ. πρωτ. 176/26-09-2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) Χρήστου 

Ριτσόπουλου, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 
13.951,28 ευρώ. Δικάσιμος: 13-06-2012. Αριθμ. 75/2012 απόφαση Ειρηνοδικείου 

Χερσονήσου. Υποχρεώνεται ο Δήμος Χερσονήσου να καταβάλει το ποσό των 
(13.951,28) ευρώ νομιμότοκα (προς 6% ετησίως) από την επίδοση της αγωγής και 
ποσό (200) ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Προσωρινά εκτελεστή για ποσό (4.000) 
ευρώ. Αριθμ. 482/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί η άσκησης έφεσης 
και  περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή του προσωρινώς εκτελεστού 
ποσού. Εξόφληση του ποσού των (4.000) με αριθμ. 431Α΄/2012 ΧΕΠ. Υπολείπεται 
το υπόλοιπο κεφάλαιο νομιμότοκα σύμφωνα με τα παραπάνω. Η σχετική 
υποχρέωση του Δήμου Χερσονήσου περιλαμβάνεται (για υπόλοιπο ποσό 
9.951,28 ευρώ, ΧΕΠ 106/10-05-2013) στον Α΄ πίνακα εκκαθάρισης 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου Χερσονήσου, που έχει αποσταλεί, με 
το με αριθμ. πρωτ. 13.533/30-05-2013 έγγραφο του Δημοτικού Ταμείου 
Χερσονήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., σε 
εκτέλεση της υπ΄ αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 
7). Αριθμ. πρωτ. 24/21-02-2011, 25/21-02-2011, 26/21-02-2011, 27/21-02-

2011 και 28/21-02-2011 αγωγές (904 επ. ΑΚ) της «ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» 
ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου (και ήδη Ηρακλείου), κατά (πρώην) ΔΓ. Ήτοι (5) αγωγές. 
Αιτούμενα ποσά: 11.950,49 ευρώ, 11.815,35 ευρώ, 11.884,39 ευρώ, 11.842,97 ευρώ 

και 7.926,02 ευρώ αντίστοιχα. Δικάσιμος: 14-03-2012. Αναβολή για 13-03-2013, 
οπότε η ενάγουσα παραιτήθηκε (τύποις) των δικογράφων και εκδόθηκαν σχετικά 
οι με αριθμ. 315/2013, 316/2013, 317/2013, 318/2013 και 319/2013 αποφάσεις 
του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με τις οποίες κηρύχθησαν καταργημένες οι σχετικές 
δίκες. Αναμένεται η άσκηση εκ νέου των σχετικών αγωγών.  
  

8). Αριθμ. κατ. Γ.Α 2653/ΤΜ/437/2012 αγωγή (904 επ. ΑΚ) 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του ΜονΠρΗρ, κατά (πρώην) ΔΓ. Αιτούμενο 
ποσό 33.755,09 ευρώ. Δικάσιμος: 11-12-2013.  

  

Ο Δήμος Χερσονήσου ενομιμοποιείτο παθητικά, από 01-01-2011, ως 
καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Γουβών για την άσκηση εναντίον των ως 
άνω (6) αγωγών [βλ. α/α 8 και 9). Κατόπιν της με αριθμ 98/2012 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (ΦΕΚ 1030Β΄/04-04-2012), με την οποία 
τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΧ (αριθμ  100/2011 
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απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου, ΦΕΚ 812Β΄/10-05-2011) και επεκτάθηκε η περιοχή 
αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ και στην εδαφική περιφέρεια των Δημοτικών Ενοτήτων 
Γουβών και Επισκοπής (πρώην Δήμων Γουβών και Επισκοπής), στην περιουσία 
πλέον της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανήκουν όλα τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 
των περιοχών αρμοδιότητάς της (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 3 
αριθμ. 100/2011 απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011), επήλθε 
δε αυτοδικαία υποκατάστασή της στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντίστοιχων πρώην Δήμων (και ομώνυμων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου 
Χερσονήσου) [άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 1 παρ. 1 αριθμ. 
100/2011 απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011)] και αρμόδια 
πλέον για τη συνέχιση των εκκρεμών δικών είναι η ΔΕΥΑ Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 
[άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 1069/1980], στην οποία έχουν διαβιβαστεί οι εν λόγω 
αγωγές και οι σχετικοί φάκελοι δικογραφίας με το αριθμ. πρωτ. 5582/Ν.Υ. 42/05-
03-2013 έγγραφό μας προς αυτήν.  

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

9). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1282/ΤΠσ/101/2012 αγωγή (904 επ. ΑΚ) Ψυλλάκη 

Εμμανουήλ, ενώπιον του ΠολΠρΗρ., κατά του ΔΧ, ως καθολικού διαδόχου του 
πρώην ΔΓ. Αιτούμενο ποσό 123.000 ευρώ. Δικάσιμος: 10-01-2014.  

 

10). Αριθμ κατ. Γ.Α 8395/ΤΠσ/1334/2010 αγωγή (αρνητική) του Γεωργίου 
Μπιτσακάκη, ενώπιον του ΠολΠρΗρ,  κατά του πρώην ΔΓ. Πρόκειται για αγωγή 
εμπραγμάτου δικαίου. Δικάσιμος: 11-05-2012. Αναβολή για 14-03-2014.  

 

11). Αριθμ. πρωτ. 167/19-07-2012 αγωγή (904 επ. ΑΚ) «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε»  
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου (και ήδη Ηρακλείου) κατά (πρώην) ΔΓ. 
Αιτούμενο ποσό 9.858,12 ευρώ. Δικάσιμος: 12-06-2013.  Αναβολή για 03-11-2015. 

 

12). Αριθμ. κατ. Γ.Α 6390/ΤΜ/1113/2012 αγωγή (χρηματική & 904 επ. ΑΚ) 
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ. Ηρακλείου, κατά του ΔΧ, ως 
καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Γουβών. Αιτούμενο ποσό 34.985,39 ευρώ. 
Δικάσιμος: 14-05-2014.  

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

13Α). Αριθμ. κατ. Γ.Α 6908/ΕΓ/217/2012 αγωγή (εργατική & 904 επ. ΑΚ) της 
δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Βερίγου, ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ. Ηρακλείου 
(διαδικασία εργατικών διαφορών). Αιτούμενο ποσό 30.576,69 ευρώ. Δικάσιμος: 03-
06-2013. Αριθμ. 399/6908/217/2013 οριστική απόφαση του ΜονΠρωτΗρ. Δεκτή η 
αγωγή. Υποχρεούται ο Δήμος Χερσονήσου να καταβάλει το αιτούμενο χρηματικό 
ποσό (30.576,69 ευρώ) νομιμότοκα (προς 6% ετησίως) από την επίδοση της 
αγωγής και ποσό (300) ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Προσωρινά εκτελεστή 
απόφαση. Επίδοση την 28-06-2013. Ασκήθηκε η από 26-07-2013 και με αριθμ. 
κατ. 212/26-07-2013 (αριθμ. πρωτ. 431/14-8-2013) έφεση του Δήμου Χερσονήσου, 
ενώπιον του Μον. ΕφΑνΚρ. Δικάσιμος: 10-03-2015. Με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (Συν. 18η/31-07-2013) εγκρίθηκε η άσκηση έφεσης και ψηφίστηκε  
πίστωση για την πληρωμή μέρους του συνολικά επιδικασθέντος και προσωρινά 
εκτελεστού ποσού των (30.576,69) ευρώ και ειδικότερα ποσού 15.539,89 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6492.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.  
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13Β). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1217/ΕΡΓ/43/2013 αγωγή (εργατική & 904 επ. ΑΚ) της 
δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Βερίγου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 
(διαδικασία εργατικών διαφορών), κατά του ΔΧ, για καταβολή εξόδων κίνησης 
μηνών Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και Οκτωβρίου 2011. Αιτούμενο ποσό 3.550,82 

ευρώ. Δικάσιμος: 09-07-2013. Συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. 
Δεδομένου ότι επιδόθηκε την 06-06-2013 προβλήθηκε και θα γίνει δεκτή ένσταση 
παραγραφής των αγωγικών αξιώσεων για τα έξοδα κίνησης μηνός Δεκεμβρίου 
2010 και τα έξοδα κίνησης μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαίου και Ιουνίου 2011.    

Την 22-10-2012 επιδόθηκε στο Δήμο Χερσονήσου και έλαβε αριθμ πρωτ. 
29.475/23-10-2012, η με χρονολογία 16-10-2012 και με αριθμ. πρωτ. 56416/19-10-
2012 αίτηση ανάκλησης της ως άνω υπαλλήλου, ενώπιον του Ι Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των αριθμ. 103/2011 και 145/2012 Πράξεων του Ι 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί της οποίας δεν έχει εισέτι κοινοποιηθεί  
στο Δήμο Χερσονήσου πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί απόρριψής της ή μη, 
οπότε η ενάγουσα συνεχίζει να υπηρετεί στο Δήμο Χερσονήσου μέχρι και σήμερα 
δεδομένης της με αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 311/17-12-2012 γνωμοδότησης περί 
παραμονής της στην υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου μέχρι την έκδοση πράξης 
του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της ως άνω ασκηθείσης αίτησης 
ανάκλησης. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14). Αριθμ. πρωτ. 268/21-12-2012 αγωγή της Ειρήνης Ανδρουλάκη, 

δημοτικής υπαλλήλου, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου (και ήδη Ηρακλείου). Αιτούμενο 
ποσό:  4.928 ευρώ (ειδική παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002). Δικάσιμος: 
13-03-2013. Αναβολή για 05-11-2013.  

 
15). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1637/ΤΠσ/124/2013 αγωγή Ιωάννη Φανταουτσάκη του 

Φανουρίου (αγωγή προσβολής προσωπικότητας), ενώπιον του ΠολΠρΗρ. 
Αιτούμενο ποσό: 9.955 ευρώ, νομιμότοκα. Δικάσιμος: 21-03-2014. 

 
16). Αριθμ. πρωτ. 10/03-07-2012 αγωγή (χρηματική και 904 ΑΚ) του 

Πολυδεύκη Σφακιανάκη, εργολάβου οικοδομών, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου  (και 
ήδη Ηρακλείου). Αιτούμενο ποσό: 3.000 ευρώ (αμοιβή από άκυρη σύμβαση 
έργου). Δικάσιμος: 17-04-2013. Αναβολή για 11-12-2013.  

 
17). Αριθμ. πρωτ. 225/18-10-2012 αγωγή (χρηματική και 904 ΑΚ) της 

ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ Ο.Ε», 

ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου  (και ήδη Ηρακλείου). Αιτούμενο ποσό: 5.955,66ευρώ 
(αμοιβή από πώληση αγαθών). Επίδοση την 17-07-2013. Δικάσιμος: 23-10-2013.   
 
  ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1). Αριθμ. 9/9626/3024/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρ Ηρ 
επί αιτήσεως της «Αφοί Τσαγκαράκη και Υιοί Ο.Ε.» κατά του (πρώην) Δήμου 
Γουβών. Ποσό 229.974,60 ευρώ και κατόπιν ορθού υπολογισμού 215.160,46 ευρώ. 
Αριθμ 32/15-02-2011 και αριθμ 368/2011 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ 699/31-10-2011 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση 
πίστωσης κατόπιν σχετικών εισηγήσεών μου. Μερική εξόφληση με αριθμ. 
540/2011 ΧΕΠ, συνολικού ποσού 20.652,83 ευρώ. Εκ νέου ψήφιση πίστωσης σε 
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βάρος προϋπολογισμού έτους 2012 με αριθμ 63/2012 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. Μερικές καταβολές με αριθμ. 25/2012, 26/2012, 123/2012 και 
171/2012, ΧΕΠ, συνολικού ποσού 11.931 ευρώ, 15.594,30 ευρώ, 16.341,13 ευρώ 
και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Η σχετική υποχρέωση του Δήμου Χερσονήσου 
περιλαμβάνεται (για υπόλοιπο ποσό 140.000 ευρώ, ΧΕΠ 115/10-05-2013) στον Α΄ 
πίνακα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου Χερσονήσου, που 
έχει αποσταλεί, με το με αριθμ. πρωτ. 13.533/30-05-2013 έγγραφο του Δημοτικού 
Ταμείου Χερσονήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., 
σε εκτέλεση της υπ΄ αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 

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

ΠΕΔΙΑΔΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» κατά του (πρώην) ΔΓ. Επιδικασθέν ποσό 
292.494,46 ευρώ. Επίδοση την 25-02-2011. Αριθμ 55/16-03-2011 απόφαση Οικ. 
Επ. για άσκηση ενδίκων. Ασκήθηκε η αριθμ. κατ. Γ.Α. 1977/ΤΠσ/169/2011 

ανακοπή (δικάσιμος: 23-11-2012, αναβολή για 17-10-2014) και η αριθμ. κατ. Γ.Α 
ΑΣΦ/946/2011 αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Δικάσιμος: 01-06-2012 κατόπιν 
αναβολών. Αριθμ 1264/2012 απόφαση Μον/λούς Πρωτ/κείου Ηρακλείου. Δεκτή η 
αίτηση αναστολής. Δικαστική δαπάνη υπέρ του ΔΧ (250) ευρώ. Σημειώνεται ότι, 
επί της ουσίας της υπόθεσης ο βασικός λόγος της ασκηθείσης ανακοπής ήταν ότι  
εσφαλμένα επιδικάστηκε, με την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, το ποσό των 
292.494,46 ευρώ αντί του ορθού, ποσού των 252.951,12 ευρώ ήτοι επιπλέον ποσό 

39.543,34 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου, ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου 
Γουβών εξοφλεί κανονικά τις πραγματικές οφειλές του προς τη «Φο.Δ.Σ.Α. 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ–ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» ενώ η χορηγηθείσα αναστολή 
εκτέλεσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί σε βάρος του η ως άνω διαταγή 
πληρωμής.  

 

3). Αριθμ. 2036/6307/2094/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως Κων/νου Γ. Καστανάκη κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 
73.748,98 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 696/2011 απόφαση  Οικ. Επ. . για μη άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων και αριθμ. 809/2011 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση 
ενδίκων μέσων και για ψήφιση πίστωσης. Μερική εξόφληση με αριθμ. 559/2011 
ΧΕΠ συνολικού ποσού 20.085,91 ευρώ. Εκ νέου ψήφιση πίστωσης σε βάρος 
προϋπολογισμού έτους 2012 με αριθμ. 131/2012 και 188/2012 αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής. Η σχετική υποχρέωση του Δήμου Χερσονήσου 
περιλαμβάνεται (για υπόλοιπο ποσό 19.936,46 + 26.933,93 = 46.870.39 ευρώ, 
ΧΕΠ 108/10-05-2013 και ΧΕΠ 109/10-05-2013) στον Α΄ πίνακα εκκαθάρισης 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου Χερσονήσου, που έχει αποσταλεί, με 
το με αριθμ. πρωτ. 13.533/30-05-2013 έγγραφο του Δημοτικού Ταμείου 
Χερσονήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., σε 
εκτέλεση της υπ΄ αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 
4). Αριθμ. 2547/8106/2630/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως Μαρή Μύρωνος κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 45.691,23 

ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 51/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων. Αριθμ 185/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων 
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βοηθημάτων και για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.346,07 ευρώ. Επίσης ψήφιση 
πίστωσης ποσού 45.691,23 ευρώ, ήτοι του επιδικασθέντος κεφαλαίου με αριθμ 
131/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Μερικές καταβολές με αριθμ. 
102/2012, 104/2012, 280Α΄/2012 και 402Α΄/2012 ΧΕΠ, ποσού 6.745,32 ευρώ, 
13.608,72 ευρώ, 6.979,02 ευρώ και 7.692,52 ευρώ αντίστοιχα. Η σχετική 
υποχρέωση του Δήμου Χερσονήσου περιλαμβάνεται (για υπόλοιπο ποσό 
11.879,14 ευρώ, ΧΕΠ 113/10-05-2013) στον Α΄ πίνακα εκκαθάρισης 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου Χερσονήσου, που έχει αποσταλεί, με 
το με αριθμ. πρωτ. 13.533/30-05-2013 έγγραφο του Δημοτικού Ταμείου 
Χερσονήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., σε 
εκτέλεση της υπ΄ αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 
5). Αριθμ. 105/331/99/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του ΜονΠρΗρ, 

επί αιτήσεως Φαζάκη Γεωργίου κατά του ΔΧ, ως καθολικού διαδόχου του ΔΓ. 
Ποσό 33.483 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 136/2012 και αριθμ 244/2012 απόφαση Οικ. 
Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ  268/2012 απόφαση Οικ. Επ. για 
ψήφιση πίστωσης ποσού 1.181,39 ευρώ και αριθμ 131/2012 απόφαση Οικ. Επ. 
για ψήφιση πίστωσης ποσού 33.483 ευρώ, ήτοι του επιδικασθέντος κεφαλαίου. 
Μερική καταβολή με αριθμ. 16/2012 ΧΕΠ συνολικού ποσού 13.450,05 ευρώ και με 
ΧΕΠ 367Α΄/2012 ποσού 1.181,39 ευρώ. Η σχετική υποχρέωση του Δήμου 
Χερσονήσου περιλαμβάνεται (για υπόλοιπο συνολικό ποσό 20.033,63 ευρώ, ΧΕΠ 
111/10-05-2013) στον Α΄ πίνακα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  του 
Δήμου Χερσονήσου, που έχει αποσταλεί, με το με αριθμ. πρωτ. 13.533/30-05-
2013 έγγραφο του Δημοτικού Ταμείου Χερσονήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών –
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., σε εκτέλεση της υπ΄ αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 
απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. 

 
6). Aριθμ. 506/1701/507/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως της «Γ. Σταυρακαντωνάκης Α.Ε.Β.Ε»  κατά του ΔΧ, ως 
καθολικού διαδόχου του πρώην ΔΓ. Ποσό 78.373,63 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 
246/2012 και 308/2012 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 81.378,34 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α 00.6492.000 με την αριθμ. 361/2012  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για 
πληρωμή της ως άνω διαταγής πληρωμής. Έχει εκδοθεί η με ΑΑΥ 697/27-06-2013 
πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 81.378,34 ευρώ) για την εκ νέου ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος προϋπολογισμού έτους 2013 (βλ. Συν. 18η/31-07-2013 
Οικονομικής Επιτροπής).  

 
7). Αριθμ. 127/2012 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου, επί αιτήσεως 

Παύλου Καμαρίτη κατά του (πρώην) ΔΓ. Ποσό 7.379,13 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 
πρωτ. 204/18-09-2-12 ανακοπή και αριθμ πρωτ. 205/19-09-2012 αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης. Δεκτό αίτημα προσωρινής διαταγής. Δικάσιμος: 12-06-2013 
και 14-11-2012, για συζήτηση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης 
αντίστοιχα. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης συζητήθηκε κατά την εξ΄ αναβολής 
δικάσιμο της 16-01-2013. Αριθμ. 89/2013 απόφαση Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Δεκτή η αίτηση αναστολής. Δικαστική δαπάνη 
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υπέρ του ΔΧ (120) ευρώ. Η ανακοπή συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 12-06-
2013. Αναμένεται η έκδοση απόφασης. 

 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

 1Α). Αριθμ. κατ. 9811/2010 αίτηση ακύρωσης των Φανταουτσάκη Αγγελικής 
κλπ. (συν. 2) κατά της αριθμ πρωτ. ΔΜΕΟ/4644/ε/647ΠΣ/08-09-2010 απόφασης 
του Δ/ντή της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιϊας, Τμήμα ε, με την οποία 
εγκρίνεται οριστική μελέτη άμεσων μέτρων του κόμβου Ανώπολης του ΒΟΑΚ 
(αριθμ έργου 2004ΣΜ0713000ΣΑΜ071/3). Συμβούλιο Επικρατείας/Δ΄ Τμήμα. 
Δικάσιμος: 08-11-2011. Αναβολή για 06-12-2011. Ασκήθηκε  από το Δήμο 
Χερσονήσου η με αριθμ κατ. 1042/28-11-2011 παρέμβαση. Συζητήθηκε την 06-12-

2011. Αναμένεται η  έκδοση απόφασης.  
 1Β). Αριθμ. κατ. 2001/2010 αίτηση αναστολής εκτέλεσης των 
Φανταουτσάκη Αγγελικής κλπ. (συν. 2) κατά της αριθμ πρωτ. 
ΔΜΕΟ/4644/ε/647ΠΣ/08-09-2010 απόφασης του Δ/ντή της Δ/νσης Μελετών 
Έργων Οδοποιϊας, Τμήμα ε, με την οποία εγκρίνεται οριστική μελέτη άμεσων 
μέτρων του κόμβου Ανώπολης του ΒΟΑΚ (αριθμ έργου 
2004ΣΜ0713000ΣΑΜ071/3). Συμβούλιο Επικρατείας/Δ΄ Τμήμα. Ασκήθηκε  από το 
Δήμο Χερσονήσου η με αριθμ κατ. 1091/06-12-2011 υπόμνημα-παρέμβαση. 
Αναμένεται η έκδοση απόφασης.    

------------------------------------------------------------------------------------------ 
2Α). Αριθμ. κατ. 1036/06-02-2012 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χερσονήσου, 

ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, κατά της με αριθμ πρωτ. 3809/01-11-2011 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για 
«ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος θραύσης αδρανών υλικών της 
εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Δυο Γκρεμοί» Ανώπολης του 
Δήμου Χερσονήσου. Δικάσιμος: 27-02-2013. Αναβολή για 20-11-2013. 

Επίσης ασκήθηκε η αριθμ κατ. 451./2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης (κατ΄ 
άρθρο 52 ΠΔ 18/1989) του Δήμου Χερσονήσου κατά της ως άνω 
προσβαλλόμενης απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ. Κρήτης. Δεν έχει οριστεί συνεδρίαση για 
τη συζήτησή της.  

   
2Β). Αριθμ. κατ. 4337/2012 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χερσονήσου, 

ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, κατά της αριθμ πρωτ. 1465/03-05-2012 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για: α). 
άρση της αναστολής της αριθμ. πρωτ. 3809/01-11-2011 απόφασής του και β) 
τροποποίηση-επικαιροποίηση της με αριθμ πρωτ. 3809/01-11-2011 απόφασής 
του για «ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος θραύσης αδρανών υλικών της 
εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Δυο Γκρεμοί» Ανώπολης του 
Δήμου Χερσονήσου. Δικάσιμος: 27-02-2013. Αναβολή για 20-11-2013. 

Επίσης ασκήθηκε η αριθμ κατ. 452/2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης (κατ΄ 
άρθρο 52 ΠΔ 18/1989) του Δήμου Χερσονήσου κατά της ως άνω 
προσβαλλόμενης απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ. Κρήτης. Δεν έχει οριστεί συνεδρίαση για 
τη συζήτησή της.  

---------------------------------------------------------------------------------------  
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3). Ασκήθηκε η αριθμ κατ. 977/11-11-2011 παρέμβαση (5η ) του Δήμου 
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ 
Τμήματος του ΣτΕ, υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-
04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 83/1971), με 
την οποία απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά, για χάριν δημόσιας ωφέλειας, υπέρ του 
ΕΟΤ, έκταση συνολικού εμβαδού 199.420 τ.μ. στη θέση « Καρτερός», δεδομένης 
της άσκησης της με αριθμ κατ. 5978/2007 αίτησης ακύρωσης (περί άρσης 
συντελεσθείσης απαλλοτρίωσης) των Μανιαδή Ελένης κλπ. (συν. 4) αφού ο Δήμος 
Χερσονήσου, ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Γουβών, είχε, δυνάμει της από 
17-04-1992 σύμβασης χρησιδανείου, τη χρήση του συνόλου της 
απαλλοτριωθείσας έκτασης, συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης, για (20) 
χρόνια ήτοι  από 17-04-1992 μέχρι και την 16-04-2012, μαζί με το Δήμο Ηρακλείου 
(ως καθολικό διάδοχο των πρώην Δήμων Ηρακλείου και Ν. Αλικαρνασσού). 
Δικάσιμος: 21-11-2011, οπότε συζητήθηκε. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Δεν έχει 
ακόμη επιδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση στο Δήμο Χερσονήσου.  

 

4). Ασκήθηκε η αριθμ. κατ. 978/11-11-2011 παρέμβαση (6η) του Δήμου 
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ 
Τμήματος του ΣτΕ, υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-
04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 83/1971 
δεδομένης της άσκησης της με αριθμ κατ. 6711/2008 αίτησης ακύρωσης (περί 
άρσης συντελεσθείσης απαλλοτρίωσης) των Aκράτου Ευτυχίας κλπ. (συν. 11) 
αφού ο Δήμος Χερσονήσου, ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Γουβών, είχε, 
δυνάμει της από 17-04-1992 σύμβασης χρησιδανείου,  τη χρήση του συνόλου της 
απαλλοτριωθείσας έκτασης, συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης, για (20) 
χρόνια ήτοι  από 17-04-1992 μέχρι και την 16-04-2012, μαζί με το Δήμο Ηρακλείου 
(ως καθολικό διάδοχο των πρώην Δήμων Ηρακλείου και Ν. Αλικαρνασσού). 
Δικάσιμος: 06-02-2012, οπότε συζητήθηκε. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Δεν έχει 
ακόμη επιδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση στο Δήμο Χερσονήσου.  

 

 5). Ασκήθηκε η αριθμ. κατ. 979/11-11-2011 παρέμβαση (7η) του Δήμου 
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Γουβών, ενώπιον του Στ΄ 
Τμήματος του ΣτΕ, υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ 5539/1720/05-
04-1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Συντονισμού (ΦΕΚ Δ 83/1971), 
δεδομένης της άσκησης της με αριθμ κατ. 7155/2010 αίτησης ακύρωσης (περί 
άρσης συντελεσθείσης απαλλοτρίωσης) των Bουκυκλάρη Όλγας κλπ. (συν. 4), 
αφού ο Δήμος Χερσονήσου, ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Γουβών, είχε, 
δυνάμει της από 17-04-1992 σύμβασης χρησιδανείου,  τη χρήση του συνόλου της 
απαλλοτριωθείσας έκτασης, συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης, για (20) 
χρόνια ήτοι  από 17-04-1992 μέχρι και την 16-04-2012, μαζί με το Δήμο Ηρακλείου 
(ως καθολικό διάδοχο των πρώην Δήμων Ηρακλείου και Ν. Αλικαρνασσού).  
Δικάσιμος: 15-10-2012. Αναβολή για 04-03-2013 και, περαιτέρω, για 30-09-2013. 
            

Σχετική με τις παραπάνω (με α/α 3-5) υποθέσεις είναι και η με αριθμ πρωτ. 

Ν.Υ. 119/14-05-2012 γνωμοδότηση–εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η με 
αριθμό 222/2012 απόφαση του Δ.Σ. για «ανανέωση παραχώρησης χρήσης 
τουριστικών ακινήτων Καρτερού» 

---------------------------------------------------------------------------------------  
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6). Αριθμ. κατ. ΑΝ 119/2011 αίτηση αναστολής (άρθρου 228 ΚΔΔ) της 
εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ–ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά του ΔΧ, 
περί αναστολής εκτέλεσης της με α/α 4/2011 αναγκαστικής κατάσχεσης του ΔΧ εις 
χείρας τρίτου (τραπεζών) Αριθμ. 172/2012 απόφαση αναβλητική με την οποία 
υποχρεούται ο Δήμος Χερσονήσου να διαβιβάσει πλήρη φάκελο, ο οποίος 
διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 2962/Ν.Υ. 23/05-02-2013 έγγραφο της Νομικής 

Υπηρεσίας και απορρίφθηκε η ως άνω αίτηση αναστολής. 
 
7). Αριθμ. κατ. 31/2012 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας με την 

επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά του ΔΧ κλπ. 
αφορώσα το έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός 
των ορίων του παλιού Δήμου Γουβών» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων 
Δικάσιμος: 13-12-2012. Αναβολή για 06-06-2013, οπότε συζητήθηκε με παραίτηση 
της αιτούσης και αναμένεται η έκδοση απόφασης. 

 
8). Αριθμ κατ. 122/2009 προσφυγή «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε» κατά ΔΧ (πρώην 

ΔΓ), κατά Γ.Γ.Α.Δ.Κ. και κατά ΤΥΔΚ. Διοικητικό Εφετείο Χανίων. Δικάσιμος: 06-12-
2012.  Αναβολή για 19-09-2013. Αιτούμενο ποσό: 42.111,66 ευρώ. 

 

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

Αριθμ 733/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση προσφυγών 
και μη άσκηση αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης. Ασκήθηκαν οι αριθμ κατ. 

ΠΡ208/2011, ΠΡ2092011, ΠΡ2102011 και  ΠΡ211/2012  προσφυγές αντίστοιχα 
ενώπιον του ΔΠΗ. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος για τη συζήτησή τους.  
             
          10). Κατά του  με αριθμ. πρωτ. 28.407/11-10-2012 βεβαιωτικού καταλόγου 
του Δήμου Χερσονήσου [για την είσπραξη προκαταβολής 10% της 
προεκτιμώμενης εισφοράς σε χρήμα της πράξης εφαρμογής «αποτύπωση, 
κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών» της Δημοτικής 
Κοινότητας Ανώπολης (Γούρνες)], της με αριθμ. 371/2010 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Γουβών κλπ. ασκήθηκαν, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:  
            10A). Η από 04-12-2012 ειδική διοικητική προσφυγή των Άκερμαν 
Μόνικας, Αγγελάκη Εμμανουήλ κλπ. (συν. 194), 10Β).  Η από 28-11-2012 ειδική 
διοικητική προσφυγή του Φανουράκη Κων/νου, 10Γ).  Η από 03-01-2013 ειδική 
διοικητική προσφυγή της Φωτεινής Φραγκιαδάκη του Λεωνίδα, 10Δ).  Η από 21-
12-2012 ειδική διοικητική προσφυγή του Ζαχαριουδάκη Γεωργίου, 10Ε).  Η από 
21-12-2012 ειδική διοικητική προσφυγή του Χαλκιαδάκη Εμμανουήλ, 10Στ).  Η από 
21-12-2012 ειδική διοικητική προσφυγή της Ζαχαριουδάκη Πολύμνιας, 10Ζ). Η από 
21-12-2012 ειδική διοικητική προσφυγή της Ιατράκη Ευαγγελίας, 10Η).  Η από 03-
01-2013 ειδική διοικητική προσφυγή της Ζαχαρένιας Χατζάκη του Γεωργίου, 10Θ).  

Η από 04-01-2013 ειδική διοικητική προσφυγή της Μαρίας Χατζάκη,  10Ι).  Η από 
04-01-2013 ειδική διοικητική προσφυγή του Εμμανουήλ Χατζάκη 10ΙΑ).  από 14-
12-2012 και με αριθμ. πρωτ. Γ.Γ. 98/17-12-2012 ειδική διοικητική προσφυγή των: 
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1). Αλμπαντάκη Παρασκευής, 2). Αλμπαντάκη Γεωργίου κλπ. (συν. 58) και 10ΙΒ).  

Η από 17-01-2013 και με αριθμ. πρωτ. Γ.Γ. 192/28-01-2013 ειδική διοικητική 
προσφυγή των: 1). Αλεξάκη Μαρίας, 2). Αλεξάκη Βασιλικής κλπ. (συν. 56).  
          Για την εξέταση των ως άνω ειδικών διοικητικών προσφυγών απεστάλησαν 
από τον υπογράφοντα πλήρεις διοικητικοί φάκελοι και απόψεις με τα με αριθμ. 
πρωτ. 134/Ν.Υ. 4/04-01-2013 (για την 1η),  137/Ν.Υ. 5/04-01-2013 (για τη 2η),  
3906/Ν.Υ. 31/15-02-2013 (για τις 3η, 4η, 5η, 6η, 7η , 8η, 9η και 10η ),  3904/Ν.Υ. 
30/15-02-2013 (για τη 11η) και 7225/Ν.Υ. 56/22-03-2013 (για τη 12η).  
          Όλες οι παραπάνω (συν. 12) ειδικές διοικητικές προσφυγές απερρίφθησαν 
σιωπηρώς γεγονός που γνωστοποιήθηκε στους προσφεύγοντες με αντίστοιχη 
κοινοποίηση στο Δήμο Χερσονήσου με σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Διοίκησης-
Τμήματος Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  
           
         11). Κατά του ίδιου ως άνω με αριθμ. πρωτ. 28.407/11-10-2012 βεβαιωτικού 
καταλόγου του Δήμου Χερσονήσου [για την είσπραξη προκαταβολής 10% της 
προεκτιμώμενης εισφοράς σε χρήμα της πράξης εφαρμογής «αποτύπωση, 
κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών» της Δημοτικής 
Κοινότητας Ανώπολης (Γούρνες)], ασκήθηκαν και κοινοποιήθηκαν πρόσφατα 
κλήσεις για τη συζήτησή τους οι παρακάτω προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου:  
           11A). Αριθμ. κατ. ΠΡ 87/13-12-2012 προσφυγή Κων/νου Στραταριδάκη. 
Δικάσιμος: 26-03-2014.  
          11Β). Αριθμ. κατ. ΠΡ 88/13-12-2012 προσφυγή Ιωάννη Στραταριδάκη. 
Δικάσιμος: 26-03-2014.  
          11Γ). Αριθμ. κατ. ΠΡ 89/13-12-2012 προσφυγή Άννας συζ. Εμμανουήλ 
Χατζάκη. Δικάσιμος: 26-03-2014.  
          11Δ). Αριθμ. κατ. ΠΡ 90/13-12-2012 προσφυγή Μαρίας Σεγρεδάκη και 
Στραταριδάκη Κων/νου ως ασκούντων τη γονική μέριμνα της κόρης τους 
Αικατερίνης Στραταριδάκη. Δικάσιμος: 26-03-2014.  
           
            ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

1). Με χρονολογία 18-12-2009 και με αριθμ. κατ. 355/2009 [αριθμ. πρωτ. 
400/2010) έφεση  του Γεωργίου Αντωνακάκη, ενώπιον του Εφετείου Κρήτης κατά 
1). Νικολάου Λαυρεντάκη ………………….. κλπ. …………., κατά 12). Δήμου 
Γουβών κλπ. ……………. και κατά της με αριθμό 270/2009 οριστικής απόφασης 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η 
συζήτηση της σχετικής αγωγής κατά του πρώην Δήμου Γουβών. Πρόκειται για 
αγωγή του Νικολάου Λαυρεντάκη (πατέρα) κλπ. συγγενών του θανόντος από 
ηλεκτροπληξία Δημητρίου Λαυρεντάκη, ατύχημα που έλαβε χώρα στην ΑΚΤΗ 
Καρτερού πρώην Δήμου Γουβών. Η αγωγή στρεφόταν και κατά του Δήμου 
Γουβών αλλά κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτησή της ως προς αυτόν. Ο ως άνω 
εκκαλών στρέφεται τυπικά και κατά του Δήμου Γουβών ως αρχικού διαδίκου αλλά 
αυτό δεν ασκεί επιρροή στα οικονομικά του Δήμου Χερσονήσου, ως καθολικού 
διαδόχου του πρώην Δήμου Γουβών, αφού, σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη τα 
αρχικής αγωγής ως προς το Δήμο Γουβών και η περέλευση πενταετίας από το 
επίδικο συμβάν (09-08-2006) συνεπάγεται την παραγραφή της όποιας πιθανής 
αξίωσης των εναγόντων εναντίον του πρώην Δήμου Γουβών και ήδη Δήμου 
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Χερσονήσου. Δικάσιμος: 06-12-2011. Αναμένεται η επίδοση νέας κλήσης του 
εκκαλούντος ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης (κατ΄ άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 
4022/2011, ΦΕΚ 219/τ. Α/03-10-2011).  

 
2). Αριθμ. πρωτ.  Δ.Χ. 13.794/27-05-2013 αίτηση – γνωστοποίηση δίκης – 

προσεπίκληση των αιτούντων Λιλίκας Μαργιόλα, Πέτρου Μαργιόλα κλπ. (συν. 14) 
προς το Δήμο Χερσονήσου, με την οποία γνωστοποίησαν ότι έχουν ασκήσει, κατά 
του Τηλέμαχου Κεφαλουδάκη του Ιωάννου, την από 13-05-2013 και με αριθμ. κατ. 

Γ.Α 1052/ΝΟΜ/114/2013 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (περί προσωρινής ρύθμισης 
κατάστασης) για προσβολή προσωπικότητας, κατ΄ άρθρο 57 ΑΚ (χρήση 
κοινόχρηστου δρόμου), ευρισκόμενου στον Καρτερό Δημοτικής Ενότητας Γουβών, 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Δικάσιμος: 10-06-2013. Αναβολή για 09-
07-2013. Ο Δήμος Χερσονήσου άσκησε την από 09-07-2013 πρόσθετη παρέμβαση 

υπέρ των ως άνω αιτούντων, παραστάθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 
κατά τη δικάσιμο της 09-07-2013 και κατέθεσε την από 12-07-2013 προσθήκη-
αντίκρουση. Η ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η ασκηθείσα πρόσθετη 
παρέμβαση του Δήμου Χερσονήσου έγιναν δεκτές με την αριθμ. 763/2013 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).  

 
3). Αριθμ. πρωτ. 4.006/28-05-2013 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης (κατ΄ 

άρθρο 14 του Ν. 998/1979) του Δ/ντη Δασών Ηρακλείου, η οποία κοινοποιήθηκε 
στο Δήμο Χερσονήσου, την 06-06-2013, με το αριθμ πρωτ. 4006/28-05-2013 
έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
και με την οποία χαρακτηρίστηκε ως χορτολιβαδική τμήμα (εκτάσεως 5. 437,54 
τ.μ.) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου ευρισκόμενου στη θέση 
«Λαγκάδα» τη Δημοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου. Ασκήθηκε η 

από 02-08-2013 και με αριθμ. πρωτ. 5923/02-08-2013 αίτηση – αντιρρήσεις, κατά της 
ως άνω πράξης χαρακτηρισμού έκτασης, ενώπιον της κατά την παρ. 3 του άρθρου 
10 του Ν. 998/1979 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Νομού 
Ηρακλείου κατόπιν απόφασης της αρμόδιας προς τούτο (κατ΄ άρθρο 72 του Ν. 
3852/2010) Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και σχετικής εισήγησής μου.    

 
Β). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ   

 
 α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη κατά την 01-01-2011 & οι οποίες χρεώθηκαν 
σ΄εμένα και  εκκρεμούν μέχρι σήμερα.  
 

1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7260/ΕΓ/190/2008 αγωγή Καρουζάκη Χαράλαμπου,  
κλπ., ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά (πρώην) ΔΧ. Επίδομα ΚΥΑ 2/75109/002/18-02-
2003 (ΦΕΚ 176Β΄) [210 ευρώ κλπ]. Δικάσιμος: 18-01-2010. Αναβολή για 07-02-
2011, οπότε ματαιώθηκε. Οι αντίδικοι μπορούν να την επαναφέρουν προς 
συζήτηση με κλήση. Πιθανολογείται ότι δε θα την επαναφέρουν. Έχει τεθεί 

προσωρινά στο αρχείο. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης και της σχετικής 
νομολογίας [βλ. ΑΠ (ΟΛΟΜ) 31/2007, ΑΕΔ 32/2008 και ΑΕΔ 9/2009] περί διετούς 
παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, θα κριθεί 
ότι έχουν υποπέσει σε παραγραφή οι σχετικές αγωγικές αξιώσεις.   

 

2). Αριθμ. πρωτ. 179/15-09-2010 αγωγή (μικροδιαφοράς) Μαρίας–

Αλεξάνδρας Σταματάκη, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, κατά (πρώην) ΔΧ.  Αιτούμενο 
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ποσό 1.157,41 ευρώ. Δικάσιμος: 16-11-2011. Αριθμ. 21/2012 απόφαση Ειρ. 

Χερ/σου. Δεκτή την αγωγή. Επιδίκαση ποσού (1.157,41) ευρώ νομιμότοκα από την 
επίδοση και ποσού (80) ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Αριθμ. 321/2012 απόφαση  
Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση έφεσης και αριθμ. 362/2012 απόφαση Οικ. 
Επ.  για ψήφιση πίστωσης.   
 

3). Αριθμ. πρωτ. 76/03-05-2010 αγωγή Μαρίας–Αλεξάνδρας Σταματάκη, 
ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου κλπ. Αιτούμενο 
ποσό 10.080 ευρώ. Δικάσιμος: 16-11-2011. Αριθμ. 22/2012 απόφαση Ειρ. 

Χερσονήσου, Δεκτή την αγωγή. Επιδίκαση ποσού (10.080) ευρώ νομιμότοκα από 
την επίδοση και ποσού (300) ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Αριθμ. 322/2012 
απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση έφεσης και αριθμ. 363/2012 
απόφαση Οικ. Επ.  για ψήφιση πίστωσης.  
 Τα ως άνω επιδικασθέντα ποσά εξοφλήθηκαν με το με αριθμ. 290/2012 ΧΕΠ 
συνολικού ποσού 13.114,61 ευρώ.  Αμφότερες οι ως άνω υποθέσεις (α/α 2 και 3) 
έχουν τεθεί στο αρχείο. 
  

4). Αριθμ. πρωτ. 86/11-05-2010 αγωγή ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου κατά (πρώην) ΔΧ.  
Αιτούμενο ποσό 6.374,25 ευρώ. Δικάσιμος: 09-03-2011.  Αναβολή για 18-01-2012 
και, περαιτέρω, για 13-02-2013, οπότε η ενάγουσα παραιτήθηκε (τύποις) του 
δικογράφου της αγωγής και καταργήθηκε η σχετική δίκη με τη με αριθμ. 206/2013 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική αξίωσης 
είναι εξοφλημένη. 

 

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

Α.Ε..», ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου (και ήδη Ηρακλείου), κατά του (πρώην) ΔΧ. 
Αιτούμενο ποσό 3.596,21 ευρώ. Δικάσιμος 16-11-2011. Αναβολή για 09-05-2012. 
Ματαίωση λόγω των βουλευτικών εκλογών της 06-05-2012. Αριθμ. πρωτ. 
220/2012 κλήση. Δικάσιμος: 11-12-2013. 

 

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

Σύμφωνα με ενημέρωση, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, από τη Γραμματεία 
του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, η αιτούσα έχει ασκήσει έφεση κατά της ως άνω 
απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά δεν έχει ακόμη επιδοθεί 
κλήση για τη συζήτησής της. 
  
 β). Υποθέσεις που επιδόθηκαν και εν γένει προέκυψαν μετά την 01-01-2011 
& οι οποίες χρεώθηκαν σ΄εμένα και εκκρεμούν μέχρι και σήμερα.  
            

1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 752/ΤΜ/133/2011 αγωγή (χρηματική ……… & 904 επ. 
ΑΚ) Δημητρίου Γ. Κουβίδη, ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά (πρώην) ΔΧ. Αιτούμενο 
ποσό 12.348,95 ευρώ. Δικάσιμος: 21-03-2012. Αναβολή για 20-11-2013.   
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2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 753/ΤΜ/134/2011 αγωγή (χρηματική ……… & 904 επ. 
ΑΚ) της «Ε. ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώπιον του ΜονΠρΗρ. κατά (πρώην) ΔΧ. 
Αιτούμενο ποσό 40.610,62 ευρώ. Δικάσιμος: 21-03-2012. Αναβολή για 20-11-2013.  

 
3). Κατατέθηκε από τον υπογράφοντα στον Άρειο Πάγο και ορίστηκε 

δικάσιμος για τη συζήτησή της η 13η Νοεμβρίου 2012, ενώπιον του Β2 Πολιτικού 
Τμήματος του ΑΠ, η ακηθείσα από 02-03-2010 και με αριθμ κατ. 79/2010 αίτηση 
αναίρεσης του πρώην Δήμου Χερσονήσου κατά των Γεωργίου Ασπετάκη, 
δικηγόρου, Φιλιππάκη Σοφίας κλπ. δημοτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου και 
κατά της με αριθμό 247/2009 τελεσίδικης απόφασης του ΠολΠρΗρ, με την οποία 
απορρίφθηκε ερήμην του πρώην Δήμου Χερσονήσου η αριθμ. κατ. ΓΑ. 
2166/ΤΠσ/238/2008 έφεση του πρώην ΔΧ κατά της με αριθμ 138/2007 ερήμην 
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, με την οποία είχε γίνει δεκτή 
αγωγή των ως άνω εναγόντων για το επίδομα των 176 ευρώ (άρθρο 14 Ν. 

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

Ασκήθηκε από τον υπογράφοντα το με αριθμ κατ. 123/11-10-2012 

δικόγραφο πρόσθετων λόγων, με επίκληση κυρίως της πάγιας νομολογίας [βλ. ΑΠ 

(ΟΛΟΜ) 31/2007, ΑΕΔ 32/2008 και ΑΕΔ 9/2009] περί διετούς παραγραφής των 
αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Δικάσιμος: 13-11-2012. 
Κατατέθηκαν προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου. Ματαίωση λόγω αποχής των 
δικηγόρων. Ασκήθηκε η από 13-12-2012 νέα κλήση γα συζήτηση, η οποία 
επιδόθηκε στους αναιρεσίβλητους. Δικάσιμος: 08-10-2013. 

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

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

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

ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ. 75/2011 και αριθμ. 382/2011 αποφάσεις Οικονομικής 
Επιτροπής για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ. αριθμ 514/2011 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης. Εκ νέου ψήφιση πίστωσης σε 
βάρος του προϋπολογισμού έτους 2012 με αριθμ. 130/2012 και αριθμ. 134/2012 
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. Μερική εξόφληση με αριθμ. 70/2012 ΧΕΠ 
συνολικού ποσού 13.387 ευρώ. Η σχετική υποχρέωση του Δήμου Χερσονήσου 
περιλαμβάνεται (για υπόλοιπο ποσό 13.388 ευρώ, ΧΕΠ 93/09-05-2013) στον Α΄ 
πίνακα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Δήμου Χερσονήσου, που 
έχει αποσταλεί, με το με αριθμ. πρωτ. 13.533/30-05-2013 έγγραφο του Δημοτικού 
Ταμείου Χερσονήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., 
σε εκτέλεση της υπ΄ αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 

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

«ΒΑΚΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του ΔΧ. Αριθμ. 
219/2012 και 293/2012 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. 
Αριθμ 128/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης ποσού 
15.257,13 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 80.8116.0011 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 και αριθμ. 307/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για 
ψήφιση συνολικού ποσού 755 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 006492.0001 του 
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προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. Έχει εκδοθεί σχετικά το με αριθμ. 
110/2013 ΧΕΠ συνολικού ποσού 15.257,13 ευρώ αλλά δεν έχει εισέτι εξοφληθεί.  

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

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

 

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

 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9). Αριθμ κατ. ΠΡ 4/2005 προσφυγή «ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α.Ε» κατά Δήμου Χερσονήσου. Αίτημα: η ακύρωση 
αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου. Γ΄ Μον/μελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Ηρακλείου. Δικάσιμος: 28-11-2012. Αναβολή για 27-11-2013. 

 

10). Αριθμ κατ. ΠΡ 3/2005 προσφυγή «ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α.Ε» κατά Δήμου Χερσονήσου. Αίτημα: η ακύρωση 
αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου. Γ΄ Μον/μελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Ηρακλείου. Δικάσιμος: 28-11-2012. Αναβολή για 27-11-2013.  

 

11). Αριθμ κατ. ΠΡ 8/2005 προσφυγή «ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α.Ε» κατά Δήμου Χερσονήσου. Αίτημα: η ακύρωση 
αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου. Γ΄ Μον/μελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Ηρακλείου. Δικάσιμος: 28-11-2012. Αναβολή για 27-11-2013.   

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

εταιρίας με την επωνυμία «EUROMOTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά του ΔΧ, περί αναστολής εκτέλεσης της 
με α/α 12/2011 αναγκαστικής κατάσχεσης του Προϊσταμένου της ταμειακής 
υπηρεσίας του ΔΧ εις χείρας τρίτου (τραπεζών). Αριθμ. 24/2013  απόφαση του 
Δικαστή του Γ΄ Τμήματος του Διοικ.Πρωτ.Ηρ., με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση 
αναστολής και αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης αναγκαστικής 
κατάσχεσης του ΔΧ εις  χείρας τρίτου.   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
13). Αριθμ. κατ. 481/31-12-2010 αγωγή (χρηματική και 904 επ. ΑΚ) του 

ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου. 
Αιτούμενο ποσό: 9.592,00 ευρώ. Δικάσιμος: 10-10-2013.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14). Αριθμ. κατ. ΑΓ115/22-12-2003 αγωγή (χρηματική και 904 επ. ΑΚ)  του 
Φραγκιουδάκη Στυλιανού, εργολάβου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου, ως  καθολικού διαδόχου της πρώην 
Κοινότητας Γωνιών. Αιτούμενο ποσό: 8.715,41 ευρώ, ως αμοιβή για 
συμπληρωματικές εργασίες (το μήνα Δεκέμβριο 1998) του έργου «αντικατάσταση 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης». Α’  Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου. 
Δικάσιμος: 15-01-2014.   

 
15). Αριθμ. κατ. ΑΓ116/22-12-2003 αγωγή (χρηματική και 904 επ. ΑΚ) του 

Φραγκιουδάκη Στυλιανού, εργολάβου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου, ως  καθολικού διαδόχου της πρώην 
Κοινότητας Αβδού. Αιτούμενο ποσό: 11.735 ευρώ, ως αμοιβή για 
συμπληρωματικές εργασίες (το μήνα Δεκέμβριο 1998) του έργου «αντικατάσταση 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης». Α’  Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου. 
Δικάσιμος: 15-01-2014.   

 
16). Αριθμ. κατ. ΑΓ117/22-12-2003 αγωγή (χρηματική και 904 επ. ΑΚ)του 

Φραγκιουδάκη Στυλιανού, εργολάβου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου, ως  καθολικού διαδόχου της πρώην 
Κοινότητας Αβδού. Αιτούμενο ποσό: 39.528,40 ευρώ, ως αμοιβή για 
συμπληρωματικές εργασίες (το μήνα Σεπτέμβριος 1998) του έργου 
«αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης». Α’  Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Δικάσιμος: 15-01-2014.   

Για την αντίκρουση των ως άνω αγωγών είναι αρμόδια η Δ.Ε.Υ.Α. 
Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ). δεδομένου ότι τα επίδικα έργα των τριών 
προηγούμενων αγωγών αφορούν συμπληρωματικές εργασίες του έργου 
«αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης» της πρώην Κοινότητας Γωνιών 
(βλ. 1η αγωγή), και της πρώην Κοινότητας Αβδού (βλ. 2η και 3η αγωγή), των 
οποίων καθολικός διάδοχος ήταν ο πρώην Δήμος Χερσονήσου (άρθρο 11 Ν. 
2539/1997) και πλέον ο Δήμος Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 2 αρ. 17.6 Ν. 
3852/2010) και, πάντως, με την αριθμ 23324/21-12-2000 απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Κρήτης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 11/11-01-2001, συστήθηκε η 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου (πρώην Δήμου 
Χερσονήσου) κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1080/1980. Με την 
αριθμ.  100/2011 απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011) 
συστήθηκε η ΔΕΥΑ Χερσονήσου με συγχώνευση της ΔΕΥΑ Μαλίων και της ΔΕΥΑ 
Χερσονήσου (πρώην Δήμου Χερσονήσου) και, στη συνέχεια, με την αριθμ. 
98/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (ΦΕΚ 1030Β΄/04-04-
2012), τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΧ και 
επεκτάθηκε η αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) και στις Δημοτικές Ενότητες Γουβών και 
Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου. Συνεπώς, στην περιουσία πλέον της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανήκουν όλα τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των 
περιοχών αρμοδιότητάς της (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 3 αριθμ. 
100/2011 απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011), επήλθε δε 
αυτοδικαία υποκατάστασή της στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντίστοιχων πρώην Δήμων (και ομώνυμων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου 
Χερσονήσου) [άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 1 παρ. 1 αριθμ. 
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100/2011 απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011)] και αρμόδια 
πλέον για τη συνέχιση των εκκρεμών δικών είναι η ΔΕΥΑ Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

[άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 1069/1980], στην οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί (διά του 
έμμισθου δικηγόρου της) οι ως άνω αγωγές με το αριθμ. πρωτ. 24312/Ν.Υ.156/8-
08-2013 έγγραφό μας.   

 
17). Αριθμ. κατ. ΑΓ364/22-12-2003 αγωγή (χρηματική και 904 επ. ΑΚ) του 

Φραγκιουδάκη Στυλιανού, εργολάβου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Χερσονήσου, ως  καθολικού διαδόχου της πρώην 
Κοινότητας Αβδού. Αιτούμενο ποσό: 1.589,31 ευρώ, ως αμοιβή για 
συμπληρωματικές εργασίες (το μήνα Δεκέμβριο 1998) του έργου «τσιμεντόστρωση 
κοινοτικών δρόμων». Γ’  Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Δικάσιμος: 

26-03-2014.   

 
18). Αριθμ. κατ. 89/2013 αγωγή (χρηματική από διοικητική σύμβαση) της 

κοινοπραξίας με την επωνυμία «Γιούργος Ι – Νίχλος Α. – Κοντογιάννης Δ.», 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, κατά Δήμου Χερσονήσου, ως  
καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Χερσονήσου Αιτούμενο ποσό: 30.023,21 
ευρώ + 5.891,96 ευρώ (αναλογούν ΦΠΑ) ως υπόλοιπο αμοιβής για την εκτέλεση 
του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας (ΔΔ..Αβδού) Δικάσιμος: μη 
ορισθείσα.   

 
Γ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ   

   
α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη κατά την 01-01-2011 & οι οποίες χρεώθηκαν 

σ΄ εμένα και εκκρεμούν μέχρι σήμερα.   
  

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

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.», ενώπιον του ΠολΠρΗρ, κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων 
κλπ. Αιτούμενο ποσό: 106.354,57 ευρώ. Δικάσιμος: 18-11-2011. Αναβολή για 15-
11-2013.  

2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3593/ΕΓ/762010 αγωγή Γεωργίου Πετράκη & Νίκης 
Καλλέργη κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων, ενώπιον του ΜονΠρΗρ. Αιτούμενο ποσό 
29.060 ευρώ. Αριθμ 900/2011 απόφαση ΜΠΗρ. Επιδικασθέν ποσό 14.530 ευρώ 
νομιμότοκα. Αριθμ. 52/2012 απόφαση Οικ. Επ. για μη άσκηση έφεσης και αριθμ. 
60/2012 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 16.273,53 
ευρώ και αριθμ. 221/2012 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση συμπληρωματικής 
πίστωσης ποσού 220 ευρώ. Εξοφλήθηκαν ο 1ος ενάγων Γ. Πετράκης με αριθμ. 
72/2012 και αριθμ. 210/2012 ΧΕΠ, συνολικού ποσού 8.136,75 ευρώ και 110 ευρώ 
αντίστοιχα και η 2η ενάγουσα Νίκη Καλλέργη με αριθμ. 71/2012 και 211/2012 ΧΕΠ 
συνολικού ποσού 8.136,78 ευρώ και 110 ευρώ αντίστοιχα. Έχει τεθεί στο αρχείο.  

  
3). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1059/ΤΠσ/101/2010 αγωγή του (πρώην) Δήμου Μαλίων 

κατά ……….. & της  ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

Α.Ε.», ενώπιον του ΠολΠρΗρ. Αίτημα: να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να άρουν 
την προσβολή της προσωπικότητας των δημοτών του Δήμου Μαλίων και να 
απαγορευτεί η συνέχιση της λειτουργίας του επίδικου σταθμού βάσης κινητής 
τηλεφωνίας. Δικάσιμος: 15-04-2011. Αναβολή για 22-03-2013 και, περαιτέρω 
αναβολή, αιτήσει της εναγομένης, για δικάσιμο 10-01-2014.  
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4). Αριθμ. κατ. Γ.Α 2247/ΤΠσ/231/2010 αγωγή του Εμμανουήλ Σουρανάκη, 
ενώπιον του ΠολΠρΗρ, κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων κλπ. Αίτημα: η αναγνώριση 
της ακυρότητας συμβολαιογραφικού δηλωτικού παραχώρησης τμήματος πρώην 
ιδιοκτησίας προς τον πρώην Δήμο Μαλίων. Δικάσιμος: 23-09-2011. Αναβολή για 
17-05-2013 και, περαιτέρω αναβολή, αιτήσει του ενάγοντος, για δικάσιμο 13-02-
2015.  

 
 5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1094/ΤΑΚ/384/2010 αγωγή (χρηματική) του Αμπαρτζάκη 

Γεωργίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων. 
Αιτούμενο ποσό: 10.513,65 ευρώ. Δικάσιμος: 01-11-2011. Αναβολή για 04-03-2014.  

  
β). Υποθέσεις που επιδόθηκαν και εν γένει προέκυψαν μετά την 01-01-2011 

& οι οποίες χρεώθηκαν σ΄εμένα και εκκρεμούν μέχρι και σήμερα.   

 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου. Αιτούμενο ποσό 3.261,41 ευρώ. 
Δικάσιμος: 18-01-2012. Αναβολή για 13-02-2013. Αριθμ. 515/2013 οριστική 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Εν μέρει δεκτή η αγωγή. Επιδικασθέν 
ποσό: 2.829,84 ευρώ νομιμότοκα (προς 6% ετησίως) από την επομένη επίδοση 
της αριθμ. πρωτ. 3/07-01-2010 (αρχικής) αγωγής ήτοι από 30-01-2010 και 
δικαστικά έξοδα (260) ευρώ. Δεν έχει εισέτι καθαρογραφεί ούτε επιδοθεί στο Δήμο 
Χερσονήσου. Άμα τη επιδόσει θα εξεταστεί το ζήτημα αν συντρέχει λόγος άσκησης 
έφεσης ή μη κατά της εν λόγω δικαστικής απόφασης.  

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

Α.Ε..», ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου κατά του (πρώην) Δήμου Μαλίων. Αιτούμενο 
ποσό 5.277,79 ευρώ. Αρχική δικάσιμος 16-06-2010. Αναβολή 13-04-2011 και, 
περαιτέρω, για 09-05-2012, οπότε ματαίωση λόγω των βουλευτικών εκλογών της 
06-05-2012. Αριθμ. πρωτ. 222/2012 κλήση. Δικάσιμος: 11-12-2013. 

 

3). Αριθμ. 300/2011 οριστική απόφαση του ΜονΠρΗρ, με την οποία έγινε εν 
μέρει δεκτή η με αριθμ. κατ. Γ.Α 6343/ΤΜ/1024/2008 αγωγή της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά του πρώην Δήμου Μαλίων. 
Επιδικασθέν ποσό 15.748,17 ευρώ νομιμότοκα Επίδοση την 04-08-2011. Αριθμ 
606/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση έφεσης, κατόπιν 
εισήγησής μου, αφού ήταν ομολογημένη η αγωγή και αριθμ 789/2011 απόφαση 
της Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 19.224,03 ευρώ. Εκ νέου 
ψήφιση πίστωσης με αριθμ. 128/2012 και αριθμ. 189/2012 αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής. Δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα.  

 

4). Αριθμ. πρωτ. 14/08-02-2010 αίτηση αναίρεσης του Μιχαήλ Διαμαντάκη 
κατά του Δήμου Μαλίων και κατά της με αριθμό 301/2009 τελεσίδικης απόφασης 
του (Πολιτικού) Εφετείου Κρήτης. Άρειος Πάγος-Γ΄ Τμήμα Δικάσιμος: 25-01-2012. 
Αποστολή φακέλου. Συζητήθηκε. Αριθμ 653/2012 (δημ. 23-04-2012) απόφαση, με 
την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης και επιδικάστηκε δικαστική δαπάνη 
υπέρ του Δήμου Χερσονήσου ποσού (600) ευρώ.    
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5). Αριθμ. 1771/5209/1754/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 
ΜονΠρΗρ, επί αιτήσεως της κοινοπραξίας με την  επωνυμία «Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε – ΒΡΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ» κατά του (πρώην) Δήμου Μαλίων. Επιδικασθέν 
ποσό 288.440,67 ευρώ και ποσό 4.635 ως δικαστική δαπάνη. Επίδοση την 31-08-
2011. Αριθμ 607/2011 απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. 
Ασκήθηκε η αριθμ κατ. Γ.Α 6062/ΤΠσ/463/2011 ανακοπή (632 παρ. 1 ΚΠολΔ). 
Δικάσιμος: 26-04-2013. Αναβολή, αιτήσει του καθ΄ ού για 12-12-2014. Επίσης 
ασκήθηκε η αριθμ. κατ. Γ.Α ΑΣΦ/2856/2011 αίτηση αναστολής εκτέλεσης (632 
παρ. 2 ΚΠολΔ).. Δικάσιμος: 04-11-2011. Αναβολή για  09-03-2012, οπότε 
συζητήθηκε. Αριθμ 637/2012 απόφαση του ΜΠΗρ (διαδικασία ασφαλιστικών 

μέτρων) με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση της αριθμ 1771/2011 διαταγής 
πληρωμής του ΜΠΗρ. μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής.  

 
6). Αριθμ. 2052/6340/2075/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

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

αριθμ κατ. Γ.Α 7683/ΤΜ/1357/2011 ανακοπή (632 παρ. 1 ΚΠολΔ). Δικάσιμος: 10-04-
2013. Αναβολή, αιτήσει του καθ΄ ού για 26-03-2014. Επίσης ασκήθηκε η αριθ κατ. 
Γ.Α ΑΣΦ 84/2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 2 ΚΠολΔ). Δικάσιμος 09-
03-2012. Αναβολή (αιτήσει του καθ΄ ού) αρχικά για 18-05-2012, στη συνέχεια για 
21-09-2012 και, περαιτέρω για 22-02-2013 οπότε συζητήθηκε. Αριθμ 257/2013 

απόφαση του ΜΠΗρ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), όπως διορθώθηκε 
(οίκοθεν) με η με αριθμ 366/2013 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου. Δεκτή η αίτηση 
αναστολής. Αναστέλλεται η εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής 
μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής. Δικαστική 
δαπάνη υπέρ του ΔΧ (150) ευρώ.  

 
7). Αριθμ. κατ. 68/18-04-2013 αγωγή, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με 

την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία» κατά του Δήμου 
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Μαλίων, με την οποία 
ζητείται να υποχρεωθεί ο Δήμος Χερσονήσου να καταβάλει στην ενάγουσα, 
δυνάμει της από 10-07-2007 σύμβασης εκχώρησης – ενεχύρασης απαίτησης της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FORTES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» προς 
αυτήν (την ενάγουσα),  το συνολικό ποσό των (138.868,07) ευρώ νομιμότοκα, ως 
υπόλοιπο οφειλόμενο, κατά  τους ισχυρισμούς της ενάγουσας, ποσό από τον 
πρώην Δήμο Μαλίων προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «LOBBE 

TZILALIS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (αρχική πιστούχο της ενάγουσας) δυνάμει της από 29-12-2006 
σύμβασης παράτασης (για το χρονικό διάστημα από 01-01-2007 μέχρι 31-05-
2007) της αρχικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «αποκομιδή 
απορριμμάτων και καθαρισμός οδών Δήμου Μαλίων για το χρονικό διάστημα από 
06-05-2005 μέχρι 31-12-2006». Επιδόθηκε στο Δήμο Χερσονήσου την 24-04-
2013.  Διοικητικό Εφετείο Χανίων. Δικάσιμος: μη ορισθείσα.  
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8). Από 11-03-2013 αναγκαστική κατάσχεση (κατασχετήριο) της 
ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. – ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΙΩΑΝ. Ο.Ε.» στα χέρια τρίτου (της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συν 

ΠΕ), ποσού (8.597,54) ευρώ δυνάμει της από 24-09-2012 επιταγής προς πληρωμή 
και προς εκτέλεση του με αριθμό 33474/27-06-2012 α΄ εκτελεστού απογράφου της 
με αριθμό 30629/2012 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 
με την οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά στα χέρια της παραπάνω τράπεζας το ως 
άνω ποσό. Επίδοση την 26-03-2013. Ασκήθηκε η αριθμ. κατ. Γ.Α 
796/ΑΝΑ/17/2013 ανακοπή (933 ΚΠολΔ), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. 
Δικάσιμος: 16-09-2014. Επίσης ασκήθηκε η αριθμ. κατ. Γ.Α 971/ΑΣΦ/105/2013 
αίτηση αναστολής εκτέλεσης (938 ΚΠολΔ) με αίτημα προσωρινής διαταγής, το 
οποίο απερρίφθει. Δικάσιμος: 23-09-2013, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.    

 
  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

1). Αριθμ. κατ. 9021/2010 αίτηση ακύρωσης της Κυριακής Φυσσαράκη κατά 
της με αριθμό 75/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του (πρώην) Δήμου 
Μαλίων. Συμβούλιο Επικρατείας/Ε΄ Τμήμα. Δικάσιμος: 16-05-2012. Αναβολή 
(οίκοθεν) για 10-10-2012, για 20-03-2013 και, περαιτέρω, για 20-11-2013. 

Η αιτούσα (Κυριακή Φυσσαράκη) έχει παραιτηθεί (τύποις) από το 
δικόγραφο της ως άνω αίτησης ακύρωσης με την αριθμ. κατ. Π 3241/13-05-2013 
δήλωση παραίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

Η ίδια ως άνω αιτούσα είχε ασκήσει την αριθμ. κατ. 101/2011 αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 75/2009 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του (πρώην) Δήμου Μαλίων. Συμβούλιο Επικρατείας/Ε΄ Τμήμα από το 
δικόγραφο της οποίας επίσης παραιτήθηκε. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2). Αριθμ. κατ. 7604/2008 έφεση του (πρώην) Δήμου Μαλίων κατά α). της 
αριθμ. 68/2008 απόφασης του Δ.Ε.Χ. και β). της Στασινής Δημοπούλου. 
Συμβούλιο Επικρατείας/Γ΄ Τμήμα. Αρχική δικάσιμος: 17-03-2011. Νέα δικάσιμος, 
κατόπιν αναβολών (οίκοθεν) η 13-12-2012, οπότε συζητήθηκε. Αναμένεται η 
έκδοση απόφασης. 
  

3). Αριθμ. καταχ. ΑΚ3031/09-12-2009 αίτηση ακύρωσης της Μαρίας Χρονάκη  
κατά 1). ΑΣΕΠ και 2). πρώην Δήμου Μαλίων. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών/ΙΑ΄ 
Τμήμα. Δικάσιμος: 30-09-2011. Απεστάλη διοικητικός φάκελος και έκθεση 
απόψεων και υπεβλήθη υπόμνημα. Συζητήθηκε. Αριθμ. 2366/2011 απόφαση 

παραπεμπτική στο ΔΕΧ. Ορισθείσα δικάσιμος στο ΔΕΧ η 14-06-2012. Αναβολή, 
λόγω εκλογών, για 15-11-2012. Έχει αποσταλεί εκ νέου διοικητικός φάκελος. 
Δικάσιμος: 17-10-2013.  

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 5). Αριθμ. κατ. ΠΡ78/2003 προσφυγή (Ν. 1406/1983) του Ευάγγελου 
Ρουσάκη, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Δ.Π.Η., κατά αριθμ. 273/2003 απόφασης του 
τότε Αντιδημάρχου (πρώην) Δήμου Μαλίων (για σφράγιση ΚΥΕ).  Δικάσιμος: 21-
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12-2011 Αναβολή (αιτήσει του προσφεύγοντος) για 24-10-2012 και περαιτέρω για 
30-01-2013, οπότε συζητήθηκε. Αριθμ. 136/2013 απόφαση  Γ΄ Τριμελούς Δ.Π.Η., 
με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω προσφυγή.  
  

6). Αριθμ. κατ. ΠΡ 83/2003 προσφυγή (Ν. 1406/1983) του Αρτέμιου 
Τσαγκαράκη, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Δ.Π.Η., κατά του αριθμ. 96/2003 
απόφασης πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 18  Ν. 22118/1994, 
με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 234/2003 απόφαση του Δ.Σ. Μαλίων για 
προσωρινή αποσφράγιση ΚΥΕ. Δικάσιμος: 21-12-2011. Αναβολή (αιτήσει του 
προσφεύγοντος) για 24-10-2012 και περαιτέρω για 30-01-2013, οπότε 
συζητήθηκε. Αριθμ. 137/2013 απόφαση  Γ΄ Τριμελούς Δ.Π.Η., με την οποία 
απορρίφθηκε η εν λόγω προσφυγή.   

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

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

προσφυγές αντίστοιχα για τη συζήτηση των οποίων δεν έχει εισέτι οριστεί 
δικάσιμος.  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8). Αριθμ. κατ. ΑΓ 85/2010 αγωγή αποζημίωσης (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) 

της «ΒΙΜ Α.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοκητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, 
κατά (πρώην) Δήμου Μαλίων κλπ. Αιτούμενο ποσό: 2.101,91 ευρώ. Δικάσιμος: μη 
ορισθείσα.   

 
Δ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  
 

 α). Υποθέσεις εκκρεμούσες ήδη κατά την 01-01-2011 & οι οποίες 
παρελήφθησαν από εμένα & χρεώθηκαν σ΄εμένα  και εκκρεμούν μέχρι σήμερα.  

 

1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 3541/ΤΜ/630/2010 (χρηματική) αγωγή Εμμανουήλ 

Γαλανάκη κατά του Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 21.395 ευρώ. Δικάσιμος: 
11-05-2011. Ματαίωση λόγω αποχής δικαστικών υπαλλήλων. Νέα κλήση για 
δικάσιμο 24-10-2012. Αναβολή για 10-04-2013, οπότε συζητήθηκε και αναμένεται η 
έκδοση απόφασης.  

 
2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 726/ΤΠσ/61/2010 (αναγνωριστική κλπ.) αγωγή των 

Κων/νου Σκουλά κλπ (συν. 9) κατά του Δήμου Επισκοπής κλπ. Δικάσιμος: 28-05-
2010. Αριθμ απόφ. 414/2010 οριστική απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ως άνω αγωγή και αναγνωρίστηκε 
ότι το επίδικο ακίνητο ανήκει στους ενάγοντες. Δεν έχει εισέτι επιδοθεί. 
Δημοσίευση την 12-08-2010. Προθεσμία για άσκηση έφεσης μέχρι 12-08-2013. Με 
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την αριθμ. 237/2013 (Συν. 18η/31-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
αποφασίστηκε η μη άσκηση έφεσης κατόπιν σχετικής γνωμοδότησής μου και 
κατόπιν αλληλογραφίας προς και από την Οικονομική Υπηρεσία – Τμήμα Εσόδων 
και Περιουσίας και τη χορήγηση βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι ο επίδικο 
ακίνητο δεν περιλαμβάνεται στην δημοτική περιουσία του Δήμου Χερσονήσου ήτοι 
αν αποτελεί δημοτικό ακίνητο.  
 

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

  1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1974/ΜΚΦ/112/2010 αγωγή (μικροδιαφοράς) της 

«ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», ενώπιον του Ειρ.Ηρ.  
Αιτούμενο ποσό 1.029,46 ευρώ. Δικάσιμος: 24-05-2011. Αναβολή για 29-05-2012, 
οπότε συζητήθηκε. Αριθμ. 29/2012 απόφαση  Ειρ. Ηρακλείου. Επίδοση την16-10-
2012. Επιδικάστηκε το αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την επίδοση και ποσό 
(130) ως δικαστική δαπάνη. Πρόκειται για ανέκκλητη απόφαση. Ψηφίστηκε 
πίστωση με την αριθμ. 456/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
εξοφλήθηκε με το αριθμ. 418/2012 ΧΕΠ συνολικού ποσού 1.282,67 ευρώ. Έχει 
τεθεί στο αρχείο. 

 

2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1896/ΜΚΦ/110/2010 αγωγή (μικροδιαφοράς) «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

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

30/2012 απόφαση  Ειρ. Ηρακλείου. Επίδοση την 16-10-2012. Επιδικάστηκε το 
αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την επίδοση και ποσό (130) ευρώ ως δικαστική 
δαπάνη. Πρόκειται για ανέκκλητη απόφαση. Η σχετική υποχρέωση του Δήμου 
Χερσονήσου περιλαμβάνεται (για ποσό συνολικό ποσό 1220,28 ευρώ, ΧΕΠ 
103/10-05-2013 και ΧΕΠ 104/10-05-2013 ποσού 1.021,02 ευρώ και 199,26 ευρώ 
αντίστοιχα) στον Α΄ πίνακα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
Δήμου Χερσονήσου, που έχει αποσταλεί, με το με αριθμ. πρωτ. 13.533/30-05-
2013 έγγραφο του Δημοτικού Ταμείου Χερσονήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών –
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., σε εκτέλεση της υπ΄ αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 
απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. 

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

Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώπιον του Ειρ. Θεσ/κης. Προμήθεια τοπογραφικών 
οργάνων. Αιτούμενο ποσό 5.000 ευρώ. Δικάσιμος: 15-11-2012. Αναβολή για 23-01-
2015. 

  
 4). Αριθμ. κατ. Γ.Α 8217ΤΜ/1474/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του ΜονΠρΗρ. κατά του Δήμου Χερσονήσου ως 
καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό 53.971,55 

ευρώ, νομιμότοκα, για πώληση αρδευτικών υλικών και εξαρτημάτων. Δικάσιμος: 
15-05-2013. Αναβολή για 17-12-2014. 
 

5). Αριθμ. κατ. Γ.Α 273/ΤΜ/46/2012 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ», ενώπιον του ΜονΠρ Ηρακλείου κατά του Δήμου 
Χερσονήσου ως καθολικού διαδόχου του (πρώην) Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο 
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ποσό 20.855,83 ευρώ, νομιμότοκα, για πώληση αρδευτικών υλικών και 
εξαρτημάτων. Δικάσιμος: 22-05-2013. Αναβολή για 14-01-2015.    

 

6). Αριθμ. πρωτ. 269/27-12-2012 αγωγή χρηματική (904 επ. ΑΚ) της 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου (πλέον Ηρακλείου) κατά του 
Δήμου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Επισκοπής. 
Αιτούμενο ποσό 9.447,94 ευρώ, νομιμότοκα, για πώληση αρδευτικών υλικών και 
εξαρτημάτων.  Δικάσιμος: 13-11-2013.  

 

Ο Δήμος Χερσονήσου ενομιμοποιείτο παθητικά, από 01-01-2011, ως 
καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Επισοπής για την άσκηση εναντίον των ως 
άνω (3) αγωγών [βλ. α/α 4, 5 και 6). Μετά την επέκταση της αρμοδιότητας της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) και 
στις Δημοτικές Ενότητες Γουβών και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου με την 
αριθμ. 98/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (ΦΕΚ 
1030Β΄/04-04-2012), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της συστατικής 
πράξης της ΔΕΥΑΧ (Αριθμ  100/2011 απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου, ΦΕΚ 812Β΄/10-
05-2011) νομιμοποιείται παθητικά η ΔΕΥΑΧ, ως καθολικός διάδοχος κατ΄ άρθρο 9 
παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/1980, στην οποία έχουν διαβιβαστεί (διά του έμμισθου 
δικηγόρου της) οι εν λόγω αγωγές και τα σχετικά με αυτές έγγραφα με το αριθμ. 
πρωτ. 24314/Ν.Υ. 152/28-08-2013 έγγραφό μας.  
 -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

αιτήσεως της «Μ&Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» Ποσό 34.793,99 ευρώ νομιμότοκα. 
Αριθμ 661/2011 και 787/2011 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων και αριθμ  808/2011 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης. 
Μερική εξόφληση με αριθμ. 560/2011 ΧΕΠ συνολικού ποσού 9.929,99 ευρώ. Εκ 
νέου ψήφιση πίστωσης με αριθμ 131/2012 και 187/2012 αποφάσεις Οικ. Επ.  
Μερική εξόφληση με αριθμ. 56/2012 ΧΕΠ συνολικού ποσού 11.000 ευρώ. Σε 
βάρος του Δήμου Χερσονήσου επιβλήθηκε η από 02-10-2012 αναγκαστική 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου (της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε) ποσού 16.168,29 ευρώ. 
Ασκήθηκε η με αριθμ. κατ. Γ.Α 6068/ΤΜ/1012/2012 ανακοπή (933 ΚΠολΔ) 
[δικάσιμος: 26-03-2014] και η αριθμ. κατ. Γ.Α ΑΣΦ/1964/2012 αίτηση αναστολής 

εκτέλεσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Δικάσιμος: 07-12-
2013. Αναβολή για 22-03-2013, οπότε συζητήθηκε. Αριθμ. 429/2013 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την 
οποία απερρίφθει η αίτηση αναστολής. Δικαστική δαπάνη κατά του Δήμου 
Χερσονήσου (150) ευρώ. Έχει εκδοθεί το με αριθμ. 105/2013 ΧΕΠ συνολικού 
ποσού (13. 864) ευρώ για την πληρωμή του υπόλοιπου οφειλόμενου κεφαλαίου 
αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να εξοφληθεί λόγω της δέσμευσης του ως άνω 
ποσού εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε δυνάμει της παραπάνω 
κατάσχεσης.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8). Αριθμ. 129/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου, επί αιτήσεως 

Ζαχαρία Ροδιτάκη. Ποσό 10.507,98 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 736/2011 και αριθμ. 
7/2012 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και αριθμ  
58/2012 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης. Εξόφληση με αριθμ. 42/2012 
ΧΕΠ συνολικού ποσού 11.128,27 ευρώ. Έχει τεθεί στο αρχείο. 
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9). Αριθμ. 130/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου επί αιτήσεως  

Ζαχαρία Ροδιτάκη. Ποσό 9.930 ευρώ νομιμότοκα. Αριθμ 737/2011 και αριθμ. 
8/2012 αποφάσεις Οικ. Επ. για μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και αριθμ  
59/2012 απόφαση Οικ. Επ. για ψήφιση πίστωσης Έκδοση αριθμ. 100/2012 ΧΕΠ 
συνολικού ποσού 10.526,19 ευρώ αλλά μη εξόφληση.  

9Α). Από 04-05-2012 αναγκαστική κατάσχεση (κατασχετήριο έγγραφο) (1η )  
του Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου, εις χείρας τρίτου (της 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.) ποσού (11.025,40) ευρώ 
δυνάμει της από 04-01-2012 επιταγής προς πληρωμή και προς εκτέλεση του με 
αριθμό 145/2011 α΄ εκτελεστού απογράφου της αριθμό 130/2011 διαταγής 
πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου Αριθμ 249/2012 απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ. πρωτ. 120/22-05-2012 ανακοπή (933 ΚΠολΔ) ενώπιον 
του Ειρ. Χερ/σου (και ήδη Ηρακλείου). Δικάσιμος (κατόπιν αναβολών): 11-12-
2013. Αριθμ πρωτ. 131/06-06-2012 αίτηση αναστολής (938 ΚΠολΔ). Δικάσιμος: 25-
07-2012. Αριθμ. 59/2012 απόφαση του Ειρ. Χερ/σου (διαδικασία ασφαλιστικών 

μέτρων), που δεν έχει ακόμη επιδοθεί. Απερρίφθει η αίτηση αναστολής. Ο 
επισπεύδων εισέπραξε από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,  την 11-06-
2012, ποσό 5.336,59  ευρώ.  
  

9Β). Από 13-06-2012 αναγκαστική κατάσχεση (κατασχετήριο έγγραφο) (2η) 
του Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου, εις χείρας τρίτου (της 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.) ποσού (5.975,35) ευρώ 
δυνάμει της από 04-01-2012 επιταγής προς πληρωμή και προς εκτέλεση του με 
αριθμό 145/2011 α΄ εκτελεστού απογράφου της αριθμό 130/2011 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή 
για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Επίδοση την 14-06-2012. Αριθμ 309/2012 
απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ. πρωτ. 150/29-06-2012 

ανακοπή (933 ΚΠολΔ) ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου (και ήδη Ηρακλείου). Δικάσιμος 
(κατόπιν αναβολών): 11-12-2013. Αριθμ πρωτ. 161/13-07-2012 αίτηση αναστολής 

(938 ΚΠολΔ). Δικάσιμος (κατόπιν αναβολών): 16-01-2013. Αριθμ. 92/2013 

απόφαση του Ειρ. Ηρακλείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), που δεν έχει 
ακόμη επιδοθεί. Απερρίφθει η αίτηση αναστολής. Ο επισπεύδων δέσμευσε και 
εισέπραξε από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ποσό 1.811,42 ευρώ.  

 

9Γ). Από 23-06-2012 αναγκαστική κατάσχεση (κατασχετήριο έγγραφο) (3η) 
του Ζαχαρία Ροδιτάκη κατά του Δήμου Χερσονήσου, εις χείρας τρίτου (της 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.) ποσού (4.253,53) ευρώ 
δυνάμει της από 04-01-2012 επιταγής προς πληρωμή και προς εκτέλεση του με 
αριθμό 145/2011 α΄ εκτελεστού απογράφου της αριθμό 130/2011 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου. Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή 
για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Επίδοση την 02-07-2012. Αριθμ 319/2012 
απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Αριθμ. πρωτ. 160/29-06-2012 

ανακοπή (933 ΚΠολΔ) ενώπιον του Ειρ. Χερ/σου (και ήδη Ηρακλείου). Δικάσιμος 
(κατόπιν αναβολών): 11-12-2013. Αριθμ πρωτ. 180/31-07-2012 αίτηση αναστολής 

(938 ΚΠολΔ). Δικάσιμος (κατόπιν αναβολών): 16-01-2013. Αριθμ. 93/2013 

απόφαση του Ειρ. Ηρακλείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), που δεν έχει 
ακόμη επιδοθεί. Απερρίφθει η αίτηση αναστολής.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10). Αριθμ. πρωτ. 160/-5-10-2011 κλήση της εφεσίβλητης Αικατερίνης Φ. 

Σφακιανάκη, με την οποία επανεφέρεται προς συζήτηση, ενώπιον του Εφετείου 
Ανατολικής Κρήτης, η αριθμ. πρωτ. 22/2009 (αριθμ. κατ. 366/2008) έφεση του 

πρώην Δήμου Επισκοπής κατά αυτής και κατά της με αριθμό 263/2008 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Αφορά υπόθεση εμπραγμάτου δικαίου. 
Δικάσιμος: 18-09-2012. Αναβολή για 09-04-2013, οπότε συζητήθηκε. Αριθμ. 

116/2013 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 
Απορρίπτει τυπικά την έφεση (ως εκπρόθεσμη) επιβάλλει δικαστική δαπάνη κατά 
του Δήμου Χερσονήσου ποσό (300) ευρώ. Επίδοση την 16-07-2013. Αριθμ. 

238/2013 (Συν. 18η /31-08-2013) απόφαση για μη άσκηση αναίρεσης και για ψήφιση 
πίστωσης για την πληρωμή της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης (300 ευρώ), 
κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης μου.   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11). Αριθμ. κατ. 4652/2009 αίτηση ακύρωσης του Πατινιώτη Ιωάννη κατά 

της με αριθμό 24/13-08-2009 απόφασης του Δημάρχου Επισκοπής, με την οποία 
απολύθηκε από τον πρώην Δήμο Επισκοπής. Συμβούλιο της Επικρατείας/ Γ΄ 
Τμήμα. Δικάσιμος: 26-09-2013 κατόπιν αναβολών (οίκοθεν).  

 

12). Αριθμ. κατ. Γ.Α 6950/ΤΜ/1264/2012 αγωγή χρηματική (904 επ. ΑΚ) του 

εργολάβου ΕΔΕ Ευάγγελου Ντάκουλα του Κων/νου, ενώπιον του Μον/λούς 
Πρωτ/κείου Ηρακλείου) κατά του Δήμου Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του 
πρώην Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό (40.350,49 + ΦΠΑ 9.280,61) = 49.631,11 

ευρώ, νομιμότοκα. Δικάσιμος: 01-10-2014.  
 

13). Αριθμ. 182/2012 διαταγή πληρωμής του Ειρ. Χερ/σου, επί αιτήσεως 

Χρήστου Ριτσόπουλου, πολιτικού μηχανικού. Ποσό 15.435, 73 ευρώ νομιμότοκα. 
Αριθμ. 5/2013 απόφαση Οικ. Επ. για άσκηση ανακοπής (632 ΚΠολΔ). Αριθμ κατ. 
Γ.Α 140/ΑΑΠ[/23/2013 ανακοπή (632 παρ. 1 ΚΠολΔ). Δικάσιμος: 29-09-2014.  
Αριθμ κατ. Γ.Α 183/ΑΣΦ/22/2013 αίτηση αναστολής εκτέλεσης (632 παρ. 3 ΚΠολΔ). 
Δικάσιμος: 04-02-2013 οπότε συζητήθηκε. Αριθμ. 157/2013 απόφαση 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Απερρίφθει η αίτηση 
αναστολής. Δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Δήμο Χερσονήσου.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14). Αριθμ. κατ. ΑΓ114/22-12-2003 αγωγή (χρηματική και 904 επ. ΑΚ)  του 

Φραγκιουδάκη Γεωργίου, εργολάβου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Επισκοπής, ως  καθολικού διαδόχου της πρώην 
Κοινότητας Γαλύφας. Αιτούμενο ποσό: 21.900,87 ευρώ, ως αμοιβή για 
συμπληρωματικές εργασίες (το μήνα Δεκέμβριο 1998) του έργου «επέκταση 

αρδευτικού δικτύου». Α’  Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου. 
Δικάσιμος: 15-01-2014.   

 
15). Αριθμ. κατ. ΑΓ113/22-12-2003 αγωγή (χρηματική και 904 επ. ΑΚ) του 

Φραγκιουδάκη Γεωργίου, εργολάβου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, κατά (πρώην) Δήμου Επισκοπής, ως  καθολικού διαδόχου της πρώην 
Κοινότητας Γαλύφας Αιτούμενο ποσό: 28.720,94 ευρώ, ως αμοιβή για 
συμπληρωματικές εργασίες (το μήνα Δεκέμβριο 1998) του έργου «αρδευτικό 

δίκτυο». Α’  Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Δικάσιμος: 15-01-2014.   
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Για την αντίκρουση των ως άνω αγωγών είναι αρμόδια η Δ.Ε.Υ.Α. 
Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ). δεδομένου ότι τα επίδικα έργα αμφοτέρων των 
παραπάνω αγωγών αφορούν συμπληρωματικές εργασίες του έργου «αρδευτικό 
δίκτυο» και «επέκταση αρδευτικού δικτύου» της πρώην Κοινότητας Γαλύφας, της 
οποίας καθολικός διάδοχος ήταν ο πρώην Δήμος Επισκοπής (άρθρο 11 Ν. 
2539/1997) και πλέον ο Δήμος Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 2 αρ. 17.6 Ν. 
3852/2010). Με την αριθμ.  100/2011 απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 
Β΄/10-05-2011) συστήθηκε η ΔΕΥΑ Χερσονήσου με συγχώνευση της ΔΕΥΑ 
Μαλίων και της ΔΕΥΑ Χερσονήσου (πρώην Δήμου Χερσονήσου) και, στη 
συνέχεια, με την αριθμ. 98/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χερσονήσου (ΦΕΚ 1030Β΄/04-04-2012), τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της 
συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΧ και επεκτάθηκε η αρμοδιότητα της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) και στις 
Δημοτικές Ενότητες Γουβών και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.  

Συνεπώς, στην περιουσία πλέον της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανήκουν όλα τα έργα 
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των περιοχών αρμοδιότητάς της (άρθρο 8 
παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 3 αριθμ. 100/2011 απόφασης Δ.Σ. 
Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011), επήλθε δε αυτοδικαία υποκατάστασή της 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων πρώην Δήμων (και 
ομώνυμων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Χερσονήσου) [άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 
1069/1980 και άρθρο 1 παρ. 1 αριθμ. 100/2011 απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου 
(ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011)] και αρμόδια πλέον για τη συνέχιση των εκκρεμών δικών 

είναι η ΔΕΥΑ Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) [άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 1069/1980], στην 
οποία έχουν διαβιβαστεί (διά του έμμισθου δικηγόρου της) οι εν λόγω αγωγές και 
τα σχετικά με αυτές έγγραφα με το αριθμ. πρωτ. 24313/Ν.Υ. 157/28-08-2013 
έγγραφό μας.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16). Αριθμ. κατ. 486/31-12-2010 αγωγή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 

«Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Χανίων, κατά (πρώην) Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 7.336,76 

ευρώ, νομιμότοκα. Δικάσιμος: 10-10-2013.   
  

17). Αριθμ. κατ. 487/31-12-2010 αγωγή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Χανίων, κατά (πρώην) Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 11.914,90 

ευρώ, νομιμότοκα. Δικάσιμος: 10-10-2013.   

  
18). Αριθμ. κατ. 488/31-12-2010 αγωγή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 

«Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)», ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Χανίων, κατά (πρώην) Δήμου Επισκοπής. Αιτούμενο ποσό: 7.336,76 

ευρώ, νομιμότοκα. Δικάσιμος: 10-10-2013.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
19). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1358/ΕΡΓ/51/2013 αγωγή (ειδικής διαδικασίας 

εργατικών διαφορών), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, των α). Ελένης 
Σεμερτζάκη του Μιχαήλ και β). Ελένης Κοκοσάλη του Ιωάννη κατά του Δήμου 
Χερσονήσου, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Επισκοπής και κατά του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». 
Αιτούμενο ποσό: 11.652,41 ευρώ για την α΄ ενάγουσα και 6.003,92 ευρώ για τη β΄ 
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ενάγουσα, ως δεδουλευμένες αποδοχές για την απασχόλησή τους στην 
«Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Επισκοπής». Δικάσιμος: 04-03-2014.   

 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΟΥΒΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 

            1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7730/ΤΜ/1257/2010 αγωγή (904 επ. ΑΚ) του 

Π.Ο.ΣΥ.ΔΑ.Ν.Η., ενώπιον του ΜονΠρΗρ κατά του Συνδέσμου Ύδρευσης Γουβών-

Επισκοπής.  Αιτούμενο ποσό 17.508,42 ευρώ. Δικάσιμος 23-11-2011. Αναβολή για 
05-12-2012, οπότε δεν εκφωνήθηκε (ματαιώθηκε) ελλείψει πινακίου.  

 

2). Αριθμ. κατ. Γ.Α 7982/ΤΜ/1418/2011 αγωγή (904 επ. ΑΚ) της 
«ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» ενώπιον του Μον.Πρ.Ηρ. κατά (πρώην) Συνδέσμου 

Ύδρευσης Επισκοπής ……….  Αιτούμενο ποσό 29.915,74 ευρώ. Δικάσιμος: 17-04-
2013. Αναβολή για 22-10-2014. Αίτηση επίσπευσης για 18-09-2013.  

 
3). Από 14-03-2012 αγωγή (μισθωτική) Γ. Χατζάκη κατά ΔΧ ως καθολικού 

διαδόχου του Συνδέσμου ΄Υδρευσης. Αιτούμενο ποσό: 4.533 ευρώ. Ειρηνοδικείο 
Χερσονήσου (και ήδη Ηρακλείου). Δικάσιμος: 26-09-2012. Αναβολή για 05-12-
2012 και, περαιτέρω, για 13-02-2013, οπότε συζητήθηκε με παράσταση της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.   

Ο Δήμος Χερσονήσου νομιμοποιείτο παθητικά, από 01-01-2011, ως 
καθολικός διάδοχος του Συνδέσμου Ύδρευσης Γουβών-Επισκοπής (κατ΄ άρθρο 
104 Ν. 3852/2010) για τις ως άνω τρείς αγωγές. Κατόπιν της με αριθμ 98/2012 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (ΦΕΚ 1030Β΄/04-04-2012), με 
την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΧ (αριθμ  
100/2011 απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου, ΦΕΚ 812Β΄/10-05-2011) και επεκτάθηκε η 
περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ και στην εδαφική περιφέρεια των Δημοτικών 
Ενοτήτων Γουβών και Επισκοπής (πρώην Δήμων Γουβών και Επισκοπής), στην 
περιουσία πλέον της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανήκουν όλα τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης των περιοχών αρμοδιότητάς της (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 
και άρθρο 3 αριθμ. 100/2011 απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-
2011), επήλθε δε αυτοδικαία υποκατάστασή της στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των αντίστοιχων πρώην Δήμων (και ομώνυμων δημοτικών ενοτήτων 
του Δήμου Χερσονήσου) [άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 1 παρ. 1 
αριθμ. 100/2011 απόφασης Δ.Σ. Χερσονήσου (ΦΕΚ 812 Β΄/10-05-2011)] και 
αρμόδια πλέον για τη συνέχιση των εκκρεμών δικών είναι η ΔΕΥΑ Χερσονήσου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) [άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 1069/1980], στην οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί 
οι σχετικές αγωγές και οι φάκελοι δικογραφίας με τα με αριθμ. πρωτ. 30.694/Ν.Υ. 
267/05-12-2012 και αριθμ. πρωτ. 24309/Ν.Υ. 150/28-08-2013 έγγραφά μας.   

 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ Σ΄ ΕΜΕΝΑ ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
Α΄). ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
 

1). Αριθμ.κατ. ΠΡ 6/01-02-2013 προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
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ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της αριθμ. 155/2012 απόφασης του Αντιδημάρχου Χερσονήσου 
περί επιβολής δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και προστίμων συνολικού 

ποσού 24.734,28 ευρώ για τα έτη 2008 μέχρι 2012 και κατά της αριθμ 35683-
14/31-13-2012 εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου 
Χερσονήσου.     

  

2). Αριθμ. κατ. ΠΡ 8/04-02-2013 προσφυγή, ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της αριθμ. 
540/2012 απόφασης του Αντιδημάρχου Χερσονήσου περί επιβολής δημοτικών 
φόρων, τελών ΤΑΠ και προστίμων συνολικού ποσού 145.362,21 ευρώ για τα έτη 
2007 μέχρι 2011 και κατά της αριθμ 1/2012 εγγραφής στους βεβαιωτικούς 
καταλόγους του Δήμου Χερσονήσου.   

   
3). Αριθμ. κατ. ΠΡ 9/04-02-2013 προσφυγή, ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της αριθμ. 
543/2012 απόφασης του Αντιδημάρχου Χερσονήσου περί επιβολής δημοτικών 
φόρων, τελών ΤΑΠ και προστίμων συνολικού ποσού 137.874,66 ευρώ για τα έτη 
2007 μέχρι 2011 και κατά της αριθμ 1/2012 εγγραφής στους βεβαιωτικούς 
καταλόγους του Δήμου Χερσονήσου.   

 
4). Αριθμ. κατ. ΠΡ 52/15-05-2013 προσφυγή, ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» κατά της 
αριθμ. 64/2013 απόφασης του Αντιδημάρχου Χερσονήσου περί επιβολής τελών 
παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών και προστίμου συνολικού ποσού 

4.238,51 ευρώ για το έτος 2008 και κατά του αριθμ. 9686/17-04-2013 
αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου του Δήμου Χερσονήσου.   

 
5). Αριθμ. πρωτ. ΔΧ 11960/10-05-2013 προσφυγή, ενώπιον της Επιτροπής 

Επίλυσης Φορολογικών  διαφορών του Δήμου Χερσονήσου, της ομόρρυθμης 
εταιρίας με την επωνυμία «Μαρκάκης Ιωάννης και Σία Ο.Ε.» κατά της αριθμ. 
65/2013 και με αριθμ. πρωτ. 9682/17-04-2013 απόφασης του Αντιδημάρχου 
Χερσονήσου. 

 
Β΄). ΑΓΩΓΕΣ 
 

1). Αριθμ. κατ. Γ.Α 1034/ΑΥΤ/81/2013 αγωγή (διαφοράς από αυτοκίνητο), 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, του Νικολάου Ζωγραφάκη κατά α). του 
Μιχαήλ Λαμπράκη του Ιωάννου, β). του Δήμου Χερσονήσου και γ). της ανώνυμης 
ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΓΑ, για τροχαίο ατύχημα που 
έλαβε χώρα την 12-09-2012 και στο οποίο ενεπλάκη τα με αριθμ. κυκλ. ΚΗΟ 7493 
ΙΧΦ απορριματοφόρο ιδιοκτησίας του ΔΧ, το οποίο οδηγούσε ο α’ εναγόμενος και 
ήταν ασφαλισμένο στη γ΄ εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία. Αιτούμενο ποσό: 16.280 

ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής (από 19-06-2013). Δικάσιμος: 15-
12-2015.  
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Γ΄. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 κλπ. 
 

1). Ασκήθηκε από το Δήμο Χερσονήσου προσφυγή, ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/2006, κατά της με αριθμ. πρωτ. 5057/15-04-2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την 
οποία έγινε δεκτή η από 14-02-2013 ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρίας με 
την επωνυμία «L.N ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» και ακυρώθηκε η με αριθμό 
449/2012 απόφαση της Δημαρχιακής  Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, με την 
οποία  είχε απορριφθεί η με αριθμ. πρωτ. 30.545/02-1-2012 ένστασή της για τον 
αποκλεισμό της από το διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης υπόδησης 
της Δημοτικής Αστυνομίας για τα έτη 2012-2013».  

 
2). Aριθμ. πρωτ. 5883/03-06-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 9/2013 
(Πρακτικό 3/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου, με 
την οποία δεν κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια 
ειδών ένδυσης της δημοτικής αστυνομίας στην προσφεύγουσα ομόρρυθμη εταιρία 
με την επωνυμία «Τσαγκαράκη Μαρία και Σία Ο.Ε.». Αριθμ. 190/2013 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 16/2013) για μη άσκηση προσφυγής ενώπιον 
της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/2006, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 
112/2013 σχετικής εισήγησής μου.     

 
3). Aριθμ. πρωτ. 6220/03-06-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 9/2013 
(Πρακτικό 3/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου, με 
την οποία δεν κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια 
ειδών ένδυσης της δημοτικής αστυνομίας στον προσφεύγοντα Ιωάννη Νηστικάκη 
Αριθμ. 208/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 17/2013) για μη 
άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/2006, 
κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 121/02013 σχετικής εισήγησής μου.     

 

4). Η από 13-0-2013 ειδική διοικητική προσφυγή του Δ. Σαββόπουλου κατά 
της αριθμ. 177/14388/31-05-2013 απόφασης του Αντιδημάρχου Χερσονήσου, με 
την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο (700) ευρώ για παράβαση του Κανονισμού 
Καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου. Εστάλησαν απόψεις του Δήμου 
Χερσονήσου με το αριθμ. πρωτ. 22021/Ν.Υ. 139/07-08-2013 έγγραφό μας και 
απερρίφθη η εν λόγω προσφυγή με την αριθμ. πρωτ. 10.681/14-08-2013 
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. Κρήτης. 
  

   5). Η από 10-07-2013 και με αριθμ. πρωτ. Γ.Γ. 9531/11-07-2013 ειδική 

διοικητική προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ 

Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» κατά της αριθμ. 218/03-
07-2013 απόφασης του Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Σπυρίδωνος 
Κατσαμποξάκη. Εστάλησαν απόψεις του Δήμου Χερσονήσου με το αριθμ. πρωτ. 
22002/Ν.Υ. 137/07-08-2013 έγγραφό μας.  
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Δ΄. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α΄ εξάμηνο 2013).  

 

1). Αριθμ. κατ. ΑΝ 24/2013 αίτηση (αναστολής εκτέλεσης) της Σφακιωτάκη 
Κυριακής κατά του Δήμου Χερσονήσου κατά απόφασης σφράγισης ΚΥΕ. 
Εστάλησαν απόψεις του Δήμου Χερσονήσου με το αριθμ. πρωτ. 3765/Ν.Υ. 29/14-
02-2013 έγγραφό μας.  

2). Αριθμ. κατ. ΑΝ 112/2013 αίτηση (αναστολής εκτέλεσης) του Διάκου 
Ιωάννη του Παναγιώτη κατά απόφασης σφράγισης ΚΥΕ. Εστάλησαν απόψεις του 
Δήμου Χερσονήσου με το αριθμ. πρωτ. 22004/Ν.Υ. 138/07-08-2013 έγγραφό μας.  

3). Αριθμ. κατ. ΑΝ 115/2013 αίτηση (αναστολής εκτέλεσης) του 
Μπελιβανάκη Μιχαήλ του Αντωνίου κατά απόφασης σφράγισης ΚΥΕ. Εστάλησαν 
απόψεις του Δήμου Χερσονήσου με το αριθμ. πρωτ. 22716/Ν.Υ. 141/13-08-2013 
έγγραφό μας.  

 
Ε΄. ΔΙΑΦΟΡΑ   
 

1Α). Ασκήθηκε η από 06-12-2012 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χερσονήσου 
ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ,  κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα 
εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών για την ακύρωση του με 
αριθμό 110/2012 Προεδρικού Διατάγματος «συγχώνευση ανενεργών ή 
υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 193/10-10-2012) και 
ειδικότερα του άρθρου 1 εδ. 16α΄, στο οποίο προβλέπεται η συγχώνευση του 

Ειρηνοδικείου Χερσονήσου στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο. 
Δικάσιμος (κατόπιν αναβολής οίκοθεν): 28-11-2013. 

1Β). Επίσης ασκήθηκε η από 12-12-2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης, 

ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ,  κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 
νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών για την ακύρωση του 
με αριθμό 110/2012 Προεδρικού Διατάγματος «συγχώνευση ανενεργών ή 
υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 193/10-10-2012) και 
ειδικότερα του άρθρου 1 εδ. 16α΄, στο οποίο προβλέπεται η συγχώνευση του 
Ειρηνοδικείου Χερσονήσου στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο.  

 

2A). Από 02-05-2012 και με αριθμ. κατ. Γ.Α ΑΣΦ/1203/2012  αίτηση της Γ. 
Ανδρουλιδάκη, ενώπιον του Μον.Πρ.Ηρ., κατά του Εμμανουήλ Μιχ. Ζαϊμάκη, 
δημοτικού υπαλλήλου Χερσονήσου και κατά του Δήμου Χερσονήσου, με την οποία 
ζητήθηκε (κατ΄ άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.Δ 31/1968) η χορήγηση άδειας για την 
κατάσχεση εις χείρας του Δήμου Χερσονήσου. Δικάσιμος: 06-07-2012. Αριθμ. 
1328/2012 απόφαση Μον.Πρ.Ηρ. Συντάχθηκε η αριθμ πρωτ. Ν.Υ. 602/07-09-2012 
έκθεση θετικής δήλωσης τρίτου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.  

2Β). Από 07-02-2013 και με αριθμ. κατ. Γ.Α ΑΣΦ/212/2013  αίτηση της Γ. 
Ανδρουλιδάκη, ενώπιον του Μον.Πρ.Ηρ., κατά του Εμμανουήλ Μιχ. Ζαϊμάκη, 
δημοτικού υπαλλήλου Χερσονήσου και κατά του Δήμου Χερσονήσου, με την οποία 
ζητήθηκε (κατ΄ άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.Δ 31/1968) η χορήγηση άδειας για την 
κατάσχεση εις χείρας του Δήμου Χερσονήσου. Δικάσιμος: 08-03-2013. Αριθμ. 
407/2012 απόφαση Μον.Πρ.Ηρ. Συντάχθηκαν οι αριθμ πρωτ. Ν.Υ. 854/2013 και  
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αριθμ πρωτ. Ν.Υ. 879/2013 εκθέσεις θετικής δήλωσης τρίτου ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.  

 

3). Με χρονολογία 18-07-2013  εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία – πρόσκληση 

προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου) κοινοποιούμενη στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων/Δ.ΜΕ.Ο. και στην Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ., σε εκτέλεση της με αριθμ. 231/2013 
(Πρακτικό 10/28-05-2013) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου.  

 
Στ΄. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  
 

1). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 39/09-02-2012 γνωμοδότηση, προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Χερσονήσου, σχετικά με αίτηση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου 
Κρήτης (ΔΕΚΚ) για διακοπή καταλογισμού δημοτικών τελών.  

2). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 87/05-04-2012  γνωμοδότηση για σύναψη ή μη 
εξώδικου συμβιβασμού.  

3). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 103/27-04-2012  γνωμοδότηση σχετικά με την έκδοση 
πιστοποιητικών γέννησης ανηλίκων τέκνων για μεταδημότευσή κατόπιν αίτησης 
της ασκούσης την επιμέλεια μητέρας τους.  

4). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 172/25-07-2012  γνωμοδότηση περί αρμοδιότητας 
του Δήμου Χερσονήσου για χορήγηση σύμφωνης γνώμης για αντικατάσταση 
παλαιού οχήματος με νέο σε ειδική διαδρομή τραίνου.  

5). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 178/03-08-2012 γνωμοδότηση για συμπληρωματική 
κατάσταση μοτοποδηλάτων μέχρι 50 κ.ε.  

6). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 185/10-08-2012 γνωμοδότηση για ισχύ ιδιωτικού 
συμφωνητικού μίσθωσης.  

7). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 186/10-08-2012 γνωμοδότηση για επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων σε ΚΥΕ που διέθεταν προς πώληση αέρια μορφή οξειδίου 
αζώτου (N2O) .  

8). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 187/10-08-2012 γνωμοδότηση για επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων σε ανεξάρτητα ΚΥΕ εντός αιγιαλού.  

9). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 283/15-11-2012 γνωμοδότηση – εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου για λύση της από 01-12-2009 μίσθωσης 
ακινήτου ιδιοκτησίας Τσαγκαραντωνάκη Εμμανουήλ ευρισκόμενου στην Επισκοπή 
Δήμου Χερσονήσου.    

10). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 49/12-03-2013 γνωμοδότηση για χορήγηση ή μη 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΥΕ) στο οποίο διεξάγονταν τυχερά 
παίγνια.  

11). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 104/13-06-2013 γνωμοδότηση – εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με θέμα: τροποποίηση της με αριθμό 505/2012 
(Πρακτικό 16/21-11-2012) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου με 
θέμα «Αγορά ακινήτου εντός οικισμού Άνω Γουβών για τη διαμόρφωση πλατείας - 
παιδικής χαράς» .  

12). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 105/13-06-2013 γνωμοδότηση – εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμούλιο Χερσονήσου με θέμα: διόρθωση - τροποποίηση της με αριθμό 
559/2012 (Πρακτικό 17/18-12-2012) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χερσονήσου με θέμα «περί έγκρισης αγοράς ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό 
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Άνω Γουβών της Δ.Ε. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου για τη διαμόρφωση 
πλατείας - κοινόχρηστου χώρου – χώρου στάθμευσης»   

13). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 144/20-08-2013 γνωμοδότηση σχετικά με τα 
πιστοποιητικά επαγγεματικής ικανότητας οδηγών του Δήμου – Εξαιρέσεις για τους 
ΟΤΑ α΄ βαθμού [ΠΔ 74/2008 (ΦΕΚ Α΄ 112/18-06-2008)].   

14). Αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 146/22-08-2013 γνωμοδότηση – εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμούλιο Χερσονήσου για παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου 
ιδιοκτησίας Βλαστού Αικατερινης, ευρισκόμενου στα Μάλια, για τη λειτουργία 
«παιδικής χαράς».  
 

ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ (κατά το έτος 2012 & το Α΄ εξάμηνο 2013) & 
ΕΚΚΡΕΜΜΟΥΣΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 

1). Ποινική υπόθεση Δημοσθένη Μπλαβάκη, πρώην Δημάρχου Γουβών κλπ 
μελών πρώην Δημοτικού Γουβών (συν. 21), κατηγορούμενων για παράβαση 
καθήκοντος από κοινού και κατά μόνας (μη σφράγιση ΚΥΕ «ΑΚΤΗ Καρτερού»),  
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κρήτης. Συνεδρίαση: 20-06-
2012. Εκδίκαση της υπόθεσης. Διακοπή για συνεδρίαση 03-07-2012. Αθωώθηκαν 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και καταδικάστηκε ο πρώην Δήμαρχος Γουβών 
σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών. Άσκησε έφεση η οποία εκδικάστηκε, ενώπιον του 
Πενταμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κατά τη συνεδρίαση της 15-05-2013. 
Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (8) μηνών με τριετή αναστολή.    

2). Ποινική υπόθεση Δημοσθένη Μπλαβάκη, πρώην Δημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος (μη επιβολή προστίμων για 
στάθμευση τροχοσπίτων το έτος 2005) ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Κρήτης. Συνεδρίαση: 07-03-2012. Διακοπή για 22-03-2012. 
Αθώος.  
 3). Ποινική υπόθεση Ευάγ. Χατζάκη, πρώην Αντιδημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για υποβάθμιση περιβάλλοντος (κατασκευή γηπέδου Γουβών 
στις εκβολές Αποσελέμη), ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  
Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 16-02-2012. Διακοπή για 21-02-2012. Αθώος.  
 4). Ποινική υπόθεση Ευάγ. Χατζάκη, πρώην Αντιδημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για κατάληψη δημοσίου κτήματος (κατασκευή δρόμου στις Κάτω 
Γούβες),  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 
03-04-2012. Αναβολή για 25-09-2012, για 24-01-2013 και, περαιτέρω, για 15-05-
2013. Αθώος 
 5). Ποινική υπόθεση Ευάγ. Χατζάκη, πρώην Αντιδημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου για υποβάθμιση περιβάλλοντος (δημιουργία χωματερής στη θέση 
«Βαθύλακκος» Ελιάς), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. 
Συνεδρίαση: 29-09-2012. Αναβολή για 13-06-2012 και, περαιτέρω, για 12-11-
2012. Αναβολή για 10-01-2013.  Αθώος. 
 6). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη, πρώην Αντιδημάρχου 
Γουβών, κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος (μη σφράγιση ΚΥΕ «ΑΚΤΗ 
Καρτερού» της ΔΕΠΤΑΗ), ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 16-05-2011. Αναβολή για 08-03-2012 και, περαιτέρω, για 
12-11-2012. Αναβολή για 16-05-2013. Ποινή φυλάκισης (8) μηνών. Ασκήθηκε 
έφεση.  

7). Ποινική υπόθεση Αλέξανδρου Τσαπάκη, Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη και 
Κων/νου Αναστασάκη, πρώην Αντιδημάρχων Χερσονήσου, Γουβών και Μαλίων 
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αντίστοιχα, κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος (μη σφράγιση ΚΥΕ), 
ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 05-04-2011. 
Αναβολή για 22-10-2012 οπότε αναβλήθηκε αορίστως. Δικάσιμος: 16-05-2013. 
Ποινή φυλάκισης (12) μηνών σε έκαστο εκ των κατηγορουμένων. Ασκήθηκαν 
εφέσεις.  
 8). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Ζαχαριουδάκη του Ιωάννη, Αδάμ Χατζάκη 
του Κων/νου κλπ. (συν. 20) πρώην δημοτικών συμβούλων του πρώην Δήμου 
Μαλίων, κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος κλπ., ενώπιον του Α΄ 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 06-02-2012. Αναβολή για 
08-10-2012 και, περαιτέρω, για 07-02-2013.  Αθώοι. 

9). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Νικολακάκη & Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη, 
πρώην Δημάρχου & Αντιδημάρχου Γουβών αντίστοιχα για παραβίαση 
προσωρινής διαταγής (Υπόθεση ραμπών Κοκκίνη Χάνι) ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 18-12-2012. Αναβολή για 25-04-2013. 
Ποινή φυλάκισης (6) μηνών σε έκαστο εκ των κατηγορουμένων. Ασκήθηκαν 
εφέσεις.  

10). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Νικολακάκη, πρώην Δημάρχου Γουβών, 
κατηγορούμενου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Ηρακλείου, για 
παραβίαση δικαστικής απόφασης κατ΄ εξακολούθηση. Συνεδρίαση: 30-01-2013. 
Αναβολή για 27-03-2013. Αθώος.  

  11). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Νικολακάκη & Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη, 
πρώην Δημάρχου & Αντιδημάρχου Γουβών αντίστοιχα για υποβάθμιση 
περιβάλλοντος στη θέση «Καβούσι» Δ.Δ. Ελιάς πρώην Δήμου Γουβών, ενώπιον 
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 22-01-2013. Αναβολή 
για 19-06-2013 και, περαιτέρω, για 23-10-2013.  

12). Ποινική υπόθεση Ιωάννη Κρητικού, Κων/νου Αναστασάκη κλπ. (συν. 
17) πρώην Δημοτικών Συμβούλων του πρώην Δήμου Μαλίων, κατηγορούμενων 
για παράβαση καθήκοντος άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, ενώπιον του Α΄ 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση: 03-06-2013. Αθώοι.  

13). Ποινική υπόθεση Αντωνίου Παπαδογιαννάκη κλπ. (συν. 3) μελών της 
Δημαρχιακής  Επιτροπής πρώην Δήμου Μαλίων, κατηγορουμένων για παράβαση 
καθήκοντος υπό την ως άνω ιδιότητά τους ενώπιον του Α΄ Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Συνεδρίαση (κατόπιν αναβολών): 13-01-2014. 

14). Ποινική υπόθεση Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη, πρώην Αντιδημάρχου 
Γουβών, κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση (μη 
σφράγιση ΚΥΕ) ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημ/κείου Ηρακλείου (δικάσιμος: 01-
04-2013). Αναβολή για 25-11-2013.  

15). Ποινική υπόθεση Αναστασάκη Κων/νου,  πρώην Αντιδημάρχου Μαλίων  
κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση (μη σφράγιση 
ΚΥΕ) ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημ/κείου Ηρακλείου (δικάσιμος: 12-09-2013).  

16). Ποινική υπόθεση Φιλιππάκη Κων/νου, πρώην Αντιδημάρχου 
Χερσονήσου, κατηγορούμενου, ενώπιον του Πταισματοδικείου Ηρακλείου 
(δικάσιμος: 15-04-2013), για παράβαση υγειονομικής διάταξης (λειτουργία 
κυλικείου εντός δημοτικού καταστήματος Χερσονήσου). Αθώος.  

Σε όλες τις παραπάνω ποινικές υποθέσεις παρίσταμαι ως συνήγορος 
υπεράσπισης των κατηγορουμένων, υπό την ιδιότητά μου ως έμμισθος δικηγόρος 
του Δήμου Χερσονήσου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄ του Ν. 3852/2010, όπως 
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αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 4071/2012.  

17). Ποινική υπόθεση Αεράκη Γεωργίου κλπ. κατηγορούμενων για αγροτική 
φθορά σε βάρος του πρώην Δήμου Γουβών (βόσκηση αιγοπροβάτων σε δημοτική 
έκταση και καταστροφή δενδρυλίων), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ηρακλείου. Έχει ήδη δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Γουβών 
(και ήδη Δήμου Χερσονήσου). Δικάσιμος (εξ΄ αναβολής): 09-01-2014. 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ τις οποίες 
χειρίζομαι ως έμμισθος δικηγόρος του Δήμου Χερσονήσου σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 165 παρ. 3 του Ν. 3584/2007:  
            
          1). Aριθμ. κατ. ΠΡ 31/04-09-2003 προσφυγή (δημοτικής φορολογίας), 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, του Βλατάκη Ιωάννη κατά του 
ΔΛΤΧ  και κατά της με αριθμ. 6/02-07-2003 απόφασης του Προέδρου του ΔΛΤΧ, 
με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του συνολικό ποσό (1.887,30) ευρώ ως τέλος 
(κατ΄ άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2399/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 
παρ. 5 του Ν. 2575/1998) 0,15% ανά επιβάτη ημερήσιας κρουαζιέρας για το έτος 
2002. Δικάσιμος: 13-03-2013. Συζητήθηκε με παράσταση του υπογράφοντος 
ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 
Σύμφωνα με τηλεφωνική ενημέρωση από την αρμόδια Γραμματέα του ως άνω Α΄ 
Τμήματος του ΔΠΗ δημοσιεύτηκε η με αριθμ. 204/2013 απόφαση, με την οποία 
απορρίφθηκε τύποις η εν λόγω προσφυγή. Εκκρεμεί προς καθαρογραφή  και, 
συνακόλουθα, δεν έχει εισέτι επιδοθεί στο ΔΛΤΧ.     
               

            2). Aριθμ. κατ. ΠΡ 6/14-10-2003 προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, του Γεωργίου Παναγιωτάκη κατά του Δήμου 
Χερσονήσου και κατά της με αριθμ. 39/2003 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΔΛΤΧ, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του κατά της με 
αριθμ 18/2003 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΛΤΧ, με την οποία είχε αποφασιστεί η 
διόρθωση της έκτασης της εξέδρας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
με την επωνυμίας «IL PORTO» και η μεταφορά του ορίου της κατά 2.20 μ. 
ανατολικότερα. Δικάσιμος: 20-02-2013, ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Αναβολή για 09-04-2014.     
 

             3). Aριθμ. πρωτ. 30.882/Ν.Υ.269/06-11-2012 γνωμοδότηση περί 
είσπραξης ή μη ποσού (7.478,16) ευρώ, που κατατέθηκε στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων από την εταιρία με την επωνυμία «Αντωνακάκη Γ.- 
Σαββάκη Ν. και Σία Ο.Ε.» υπέρ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.    
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», τις οποίες χειρίζομαι ως έμμισθος δικηγόρος του Δήμου 
Χερσονήσου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 165 παρ. 3 του Ν. 3584/2007:  
         
           1). Aριθμ. κατ. ΠΡ 165/14-05-2009 προσφυγή (Ν. 702/1977), ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, του ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων κατά της υπ΄        
αριθ. 49 (Συν. 12η/13-02-2009) απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος ΙΚΑ–

ΕΤΑΜ  Λ. Χερσονήσου που αφορά καταβολή εισφορών (Π.Ε.Ε., Π.Ε.ΠΕ.Ε. κλπ). 
Δικάσιμος: 20-10-2010. Αναβολή για 26-01-2011, περαιτέρω για 13-04-2011 και, 
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τέλος, για 30-11-2011, οπότε συζητήθηκε με παράστασή μου. Αριθμ. 377/2012 
οριστική απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την 
οποία έγινε εν μέρει δεκτή η προσφυγή. Αριθμ. 106/2012 (Πρακτικό 14/09-11-2012) 
απόφαση του Δ.Σ. του  ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Χερσονήσου για μη άσκηση έφεσης κατόπιν της αριθμ πρωτ. 31.100/Ν.Υ. 273/08-11-

2012 σχετικής εισήγησης – γνωμοδότησής μου (κατ΄ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιγ΄ Ν. 
3852/2010).   

 2). Aριθμ. κατ. ΠΡ 166/14-05-2009 προσφυγή (Ν. 702/1977), ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, του ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων κατά της υπ΄        
αριθμ. 50 (Συν. 12η/13-02-2009) απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ  Λ. Χερσονήσου, με την οποία απερρίφθη η αριθμ. πρωτ. Μ 93/19-07-
2007 ένσταση του ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων για την ακύρωση της με αριθμ. 74/2007 
Π.Ε.Π.Α.Ε. του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Λ. Χερσονήσου, ποσού (500) ευρώ . 
Σύμφωνα με τηλεφωνική ενημέρωση από τη Γραμματεία – Τμήμα Προσδιορισμού 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, δεν έχει οριστεί δικάσιμος για τη συζήτησή 
της και, συνακόλουθα, δεν έχει εισέτι επιδοθεί κλήση για συζήτηση.      
           Σημειώνεται ότι της ως άνω με αριθμ κατ. ΠΡ 166/14-05-2009 προσφυγής 

(Ν. 702/1977) (βλ. α/α 2), έλαβα γνώση έμμεσα δεδομένου ότι αυτή βρίσκεται στο 
ίδιο φάκελο υπόθεσης που μου παραδόθηκε ενόψει συζήτησης της ως άνω υπό 
α/α 1 (αριθμ. κατ. ΠΡ 165/14-05-2009) προσφυγής.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί των 
παραπάνω.   

                                                                    Με εκτίμηση  
                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ  

                                                                                                    ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

                                                                                                                         

                                                                                                                       

                                                                                                          ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                                           ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  


