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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 34η 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 29
η
  του µηνός Οκτωβρίου 2014, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 

τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  : 

 

 

1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη, ενώπιον του ΣτΕ, αίτησης 

ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (κατ΄ άρθρο 52 Π∆ 

18/1989) κατά της υπ’ αριθµ 234/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1020/25.04.2013) 

απόφασης της  διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και 

αποκρατικοποιήσεων για τη µεταφορά στην εταιρεία «Ταµείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου» περιουσιακών 

στοιχείων του ∆ηµοσίου και της µε ηµεροµηνία 28/8/2014 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς µέσω προκήρυξης διεθνούς 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου της 

                            Προς  : 

Τακτικά µέλη 
1. Βασιλείου Αντώνιο 

2. Σταυρουλάκη Νικόλαο 

3. Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα 

4. Φραγκιαδάκη Βαρδή 

5. Παρλαµά Κων/νο 

6. Σέγκο Ιωάννη 

7. Φιλιππάκη Κων/νο  

8. Παρθενιώτη Γεώργιο 

 

Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Παπουτσάκη Γεώργιο 

2. Λουλουδάκη Απόστολο 

3. Μεραµβελιωτάκη Γεώργιο 

4. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

5. Μπιτζαράκη Αντώνιο 

 
 



πρώην Αµερικάνικης Βάσης» καθώς και κάθε συναφούς διοικητικής 

πράξης. 

2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκων βοηθηµάτων [ανακοπής 

(633 παρ. 2 ΚΠολ∆ και ανακοπής (933 ΚΠολ∆)] κατά της αριθµ. 

801/810/2014 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου και της από 15-10-2014 παρά πόδας αυτής 

επιταγής προς πληρωµή αντίστοιχα, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως 

της Ειρήνης Ιωάν. Πετσαλάκη κατά του ∆ήµου Χερσονήσου και περί 

ψήφισης πίστωσης για πληρωµή του επιδικασθέντος ποσού.  

3. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά των αριθµ. 

489/2014, 490/2014 και 491/2014 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου 

Ηρακλείου και περί ψήφισης πίστωσης (συνολικού ποσού 1.150 

ευρώ) για την πληρωµή επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης κατά του 

∆ήµου Χερσονήσου και υπέρ του Ζαχαρία Ροδιτάκη του Νικολάου 

(αριθµ. 59/2012 απόφαση Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, αριθµ. 

92/2013, 93/2013, 489/2014, 490/2014 και 491/2014 αποφάσεις 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου).   

4. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή ποσού 

(460) ευρώ επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης σε βάρος του ∆ήµου 

Χερσονήσου και υπέρ των αιτούντων Αγγελικής συζ. Φαν. 

Φανταουτσάκη κλπ. µε την αριθµ. 768/2014 απόφαση του 

Συµβουλίου της Επικρατείας (∆΄ Τµήµα).  

5. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την πληρωµή -εκτέλεση 

της αριθµ. 447/2014 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Ηρακλείου (ειδικής διαδικασίας), που εκδόθηκε επί αγωγής του  

Γεωργίου Μάρκογλου.  

6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ανακοπής, ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, κατά του αριθµ. πρωτ. 22/Φ. 38/24-09-

2014 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Προϊσταµένης της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας Ηρακλείου κατά του ∆ήµου Χερσονήσου. 

7. Ψήφιση Πίστωσης για Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων στον Παπαδόπουλο Κων/νο.  

8. Περί εγκρίσεως ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την αγορά 

ακινήτων στη Τοπική Κοινότητα Ποταµιών. 

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

της προµήθειας «ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και 

προβολής του ∆ήµου Χερσονήσου». 

10. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης  της 

προµήθειας   έτοιµου σκυροδέµατος για το 2014. 

11. Απόδοση λογαριασµού εντάλµατος προπληρωµής και απαλλαγή 

υπολόγου. 

12. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για ανάθεση σε Ορκωτούς 

Ελεγκτές το έλεγχο χρήσης 2014. 



13. Συµπλήρωση – τροποποίηση της αρίθµ. 290/2014 απόφασης 

Οικονοµικής Επιτροπής περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού. 

14. ∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού 2015 µετά την γνώµη του 

παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

15. Αναµόρφωση προϋπολογισµού  έτους 2014 σύµφωνα µε τα άρθρα 

160 και 161 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.∆. 17-/15-6-

1959.  

16. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών δράσης προβολής 

και branding της Ενδοχώρας ∆ήµου Χερσονήσου» ύψους 100.983,00 

ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Υποέργο 2 της πράξης 

«Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας 

του ∆ήµου Χερσονήσου µέσω ηλεκτρονικής και έντυπης µορφής 

υλικού – Ολοκληρωµένο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ενδοχώρας (Προορισµού) ∆ήµου Χερσονήσου» µε MIS  446690.  
 

       Ο Πρόεδρος  

Οικονοµικής Επιτροπής               

Εµµανουήλ Πλευράκης 

 

   
          

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 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

      Βασιλάκης Νικόλαος 


