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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες 25-11-2013 

 

 

27o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (21-11-2013) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  ΨΠ για την κατασκευή του έργου µετατόπιση της 

παροχής µε αριθµό 54862727 στην Παναγία 

Γκουβερνιώτισσα 

357 Εγκρίνεται οµόφωνα 

Ανακαλούµε την 

344/2013 απόφαση 

Ο.Ε.. Τροποποιούµε 

την αρίθµ. 307/2013 

απόφαση ΟΕ  

2 Έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

προµήθεια τετρακίνητου φορτηγού αυτοκινήτου και 

δεξαµενής µεταφοράς νερού 

358 Εγκρίνεται οµόφωνα 

το πρακτικό 

δηµοπρασίας 

3 Σύνταξη όρων για την εκτέλεση του έργου ανάδειξη 

περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Γκουβερνιώτισσας και 

µονποατιού που οδηγεί σ’  αυτόν. 

359 Εγκρίνεται οµόφωνα 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Σύνταξη όρων για την µίσθωση δηµοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται µπροστά από το Ξενοδοχείο ¨ΡΙΝΕΛΑ¨. 

360 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης 

δεδοµένων και προµήθεια Σηµείων Ενηµέρωσης Κοινού 

(infokiosks). 

 

361 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ¨ψηφιακό 

µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού 

πλούτου του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού ∆.Ε. 

Χερσονήσου 

362 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 
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4 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ¨Αναµόρφωση 

πλατείας πλατάνου στο Κράσι και ολοκλήρωση 

ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Κρασίου ∆.Ε. Μαλίων 

363 Εγκρίνεται 

οµόφωνα. 

Κατακύρωση στην 

Κ/ξία Τζιράκης - 

Μιαούλη 

 

5 Περί κατακύρωσης ή µη του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ¨ ∆ιαµόρφωση 

πεζοδροµίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισµό 

Μαλίων¨. 

364 Εγκρίνεται οµόφωνα 

1. Εκπρόθεση 

κατάθεση των 

δικαιολογητικών 

2. κηρύσσει έκπτωτο 

τον προσωρινό 

µειοδότη. 

3. Κατάπτωση της 

εγγυητικής 

επιστολής 

συµµετοχής. 

4. Ανάκληση της 

παρ. 4 της αρίθµ. 

320/2013 

5. Παραπέµπει στην 

Ε∆ για την εξέταση 

ανάθεσης στον 

δεύτερο µειοδότη 

6. Ψήφιση πίστωσης για τη πληρωµή των εργασιών του 

προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

365 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία η 

ψήφιση της 

πίστωσης 

   

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

             

 

                 Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 


