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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Γούρνες           :  22-11-2012 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθµός πρωτ. : 32333 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. ∆/ν ση : Γούρνες 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 2813 - 404645. 

Αρµόδιος    : Αικ. Μανδαλάκη 

Fax           : 2813 - 404608. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 23
η
  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

  

 Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό 

Κατάστηµα Γούρνες, την 26
η 

του µηνός Νοεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επαναληπτικής δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση της προµήθειας «σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και 

Μουσικού Σχολείου Γουρνών». 

2. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου «ανακαίνιση και επισκευή διαµερίσµατος ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη Ηράκλειο». 

3. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών πρώτης δηµοπρασίας για την 

εκµίσθωση ελαιοφύτων και αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

4. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού της επαναληπτικής δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση της προµήθειας µεταχειρισµένου σπαστού φορτωτή για 

δράσεις πυροπροστασίας. 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Πλευράκη Εµµανουήλ 

2. Φανουράκη Ζαχαρία 

3. Βασιλάκη Μιχαήλ 

4. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

5. Χατζάκη Ευάγγελο 

6. Μουντράκη Ιωάννη 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Χειρακάκη Γεώργιο 

2. Σέγκο Ιωάννη 

3. ∆ιαµαντάκη Εµµανουήλ 

4. Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ 

5. Λουράκη – Ψοφογιαννάκη Μαρία 
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5. Περί εξετάσεως της αρίθµ. Πρωτ. 30669/5-11-2012 ένστασης του 

Νικολάου Θεοδώρου κατά της αρίθµ. 29977/29-10-2012 διακήρυξης για 

την προµήθεια φωτιστικών LED αστικού – οδικού φωτισµού. 

6. Περί εξετάσεως της αρίθµ. 32175/20-11-2012 ένστασης της IM 

CONSTRUCTIONS ΕΠΕ  κατά της αρίθµ.  29977/29-10-2012 

διακήρυξης για την προµήθεια φωτιστικών LED αστικού – οδικού 

φωτισµού. 

7. Περί εξετάσεως ένστασης για την προµήθεια ένδυσης υπόδησης της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας για το έτος 2012 – 2013. 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.7135.0002 για 

την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2012. 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7325.0001 του 

προϋπολογισµού εσόδων εξόδων οικονοµικού έτους 2012 για την 

πληρωµή του έργου «ηλεκτροφωτισµός δηµοτικής οδού Μαλίων – 

Σταλίδας». 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 779,00 € σε βάρος του ΚΑ 25.6211.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή της συµµετοχής του ∆ήµου 

στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος (∆ΕΗ) για τη λειτουργία του 

Βιολογικού Βάσης Γουρνών από 6-3-2012 έως 5-8-2012. 

11. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη άσκηση ένδικων βοηθηµάτων 

(ανακοπής και αιτήσεως αναστολής άρθρο 933 και 938 ΚΠολ∆) κατά της 

από 30-10-2012 κατάσχεσης ποσού 7.977,54 € (απαίτηση από την υπ’ 

αρίθµ. 30629/2012 διαταγή πληρωµής της ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – 

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

12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη άσκηση ένδικων µέσων 

(αναίρεσης) κατά της αρίθµ. 123/2012 αποφάσεως του Τριµ. ∆ιοικητικού 

Εφετείου Χανίων (απαίτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 

από το έργο αποκοµιδής απορριµµάτων Χερσονήσου 2003 – 2004 

επιδικαζόµενου ποσού 45.486,45 €).  

13. Περί άσκησης ή µη ένδικων µέσων (αναίρεσης) κατά της µε αριθµό 

349/2012 τελεσίδικης απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου, που εκδόθηκε επί εφέσεως του ∆ήµου Χερσονήσου κατά της 

µε αριθµό 105/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, 

εκδοθείσης επί αγωγής του δικηγόρου Κων/νου Ζαχαράκη κατά του 

πρώην ∆ήµου Γουβών και περί ψήφισης πίστωσης. 

14. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό 29/2012 ανέκκλητης 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία µικροδιαφορών) 

που εκδόθηκε επί αγωγής της ανώνυµης εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.». 

15. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της µε αριθµό 30/2012 ανέκκλητης 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία µικροδιαφορών) 

που εκδόθηκε επί αγωγής της ανώνυµης εταιρείας «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α. 

ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.». 

16. Περί ορισµού έµµισθου δικηγόρου του ∆ήµου Χερσονήσου σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ΄εδ. Γ΄του Ν. 3852/2010για την 
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υπεράσπιση των Αντωνίου Παπαδογιαννάκη κλπ (συν3) µελών της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Μαλίων κατηγορουµένων, 

ενώπιον του Α΄ τριµελούς Πληµ/κείου Ηρακλείου (δικάσιµος 29-11-

2012) για παράβαση καθήκοντος υπό την ως άνω ιδιότητα τους. 

17. Περί άσκησης ή µη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, κατά του αρίθµ. 110/2012 Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

«συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της 

Χώρας» (ΦΕΚ 193/10-10-2012, ΤΑ) και ειδικότερα του άρθρου 1 εδ. 16
α
 

στο οποίο προβλέπεται η συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου 

στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο. 

18. Ψήφιση πίστωσης κατόπιν εξώδικου συµβιβασµού (αρίθµ. 365/2012 

απόφαση της οικ. Επ.) για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά προκληθείσα 

σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία 

«Μ. Σταυρακάκης και Σία Ο.Ε.». 

19. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση (2) ειδικών δικαστικών 

πληρεξουσίων της Συµβολαιογράφου Χερσονήσου Ελένης ∆ρουγκάκη. 

   

           Ο Πρόεδρος  

  Οικονοµικής Επιτροπής               

 

 

  Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

 
       

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο ∆ηµάρχου 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Φ.4β 

2. Φ.48β  

3. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


