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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 21
η
  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  

                     Χερσονήσου».   

 

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

Κατάστηµα Γούρνες, την 26
η
  του µηνός Αυγούστου 2011, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης  : 

 

1. Σύνταξη όρων για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιάς και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Χερσονήσου για το σχολικό 

έτος 2011 – 2012. 

2. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας αναλωσίµων και 

υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2011. 

3. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας ανταλλακτικών 

λοιπών µηχανηµάτων υπηρεσίας ∆ιοίκησης για το έτος 2011. 

4. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας υλικών συντήρησης 

και επισκευής κτιρίων του ∆ήµου για το έτος 2011. 

5. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας γραφικής ύλης και 

λοιπών υλικών γραφείου για το έτος 2011. 

                            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 
 



6. Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου επισκευή σχολικών κτιρίων 

Γυµνασίου και ∆ηµοτικού ∆Κ Λιµένος Χερσονήσου. 

7. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «ανακατασκευή 

φρεατίων στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι». 

8. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας κλιµατιστικών 

δηµοτικών κτιρίων για το έτος 2011. 

9. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της µελέτης «µελέτη ενίσχυσης 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆ηµοτικού Σχολείου Μοχού». 

10. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εργασιών «εφαρµογή εντοµοκτονίας 

– µυοκτονίας στα ∆ηµοτικά Κτίρια του ∆ήµου Χερσονήσου και στους 

περιβάλλοντες χώρους αυτών». 

11. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων συµµετοχής του ∆ήµου 

Χερσονήσου στην Ευρωπαϊκής εβδοµάδα κινητικότητας έτους 2011. 

12. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας γάλακτος εργαζοµένων. 

13. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας ενός υβριδικού αυτοκινήτου. 

14. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού. 

15. Περί εγκρίσεως ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

προµήθειας υδραυλικών εξαρτηµάτων. 

 
         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 

 

 

 

 

 

 


