
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  8-9-2015 

 

 

32o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (7-9-2015) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                        ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 21
η
 

Αναµόρφωση Τεχνικού Προγράµµατος και 

προϋπολογισµού έτους 2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του 

άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 

345 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Τροποποίηση της υπ. αριθ. 320/2015 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής  «Περί έγκρισης ή µη του 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

του διαγωνισµού (Π∆ 28/80) , για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας µε τίτλο ¨ επαναληπτικός διαγωνισµός 

συντήρηση και επισκευή οχηµάτων - µηχανηµάτων – 

δικύκλων του ∆ήµου Χερσονήσου για το έτος 2015 

346 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

2 Ψήφιση πίστωσης και έγκρισης της Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης 412/2015 εις βάρος του Κ.Α. 

00,6736,0004  µε τίτλο « Προγραµµατική σύµβαση µε 

το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς για την 

υποστήριξη και Προετοιµασία του ∆ήµου της Νέας 

Προγραµµατικής Περιόδου». 

 

347 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

3 Κατακύρωση αποτελέσµατος  της δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ 

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ∆. Ε. ΓΟΥΒΩΝ 

348 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

4 Περί (α) τροποποίησης µέρους της υπ’ αριθ. 14/2015 

απόφασης της οικονοµικής επιτροπής, (β) ανάκλησης 

µέρους της υπ’ αριθ. 132/2015 απόφασης της 

οικονοµικής επιτροπής και (γ) πρόσκλησης του 

δεύτερου κατά σειρά µειοδότη για την προσκόµιση 

349 Εγκρίνεται οµόφωνα  
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απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπογραφή 

σύµβασης για το έργο « Ανάπλαση περιβάλλοντος 

χώρου παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι 

5 Περί εγκρίσεως πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών για την Προµήθεια κάδων 

µικροαπορριµάτων . 

 

350 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

6 Περί εγκρίσεως πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών για την Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος 

∆. Ε. Χερσονήσου. 

 

351 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

7 Ψήφιση πίστωσης ποσού 350 (τριακόσια πενήντα ευρώ) 

σε βάρος του ΚΑ 80.8261.0001 του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2015 για την απόδοση του ποσού 

στον ∆ήµο Ηρακλείου που αφορά την κλήση Κ.Ο.Κ. µε 

αριθµό 268438. 

 

352 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

8 Έγκριση 1
ου

 και 2
ου

 πρακτικού της δηµοπρασίας του 

έργου «Συντήρηση Μονοπατιών Περιπατητικών 

∆ιαδροµών ∆. Ε. Μαλίων 

353 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

9 Περί εκµίσθωσης οικοπέδων για να χρησιµοποιηθούν ως 

χώροι στάθµευσης σε διάφορες ∆ηµοτικές Ενότητες του 

∆ήµου Χερσονήσου 

354 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

10 Περί ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας 

«Αποτύπωση εξοπλισµού και προτάσεις για την 

εξοικονόµηση ενέργειας και τη χρήση νέων τεχνολογιών 

για τη βελτίωση του δηµοτικού φωτισµού των 

κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου 

355 Εγκρίνεται οµόφωνα  

 

                

                  Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής     

 

                 Εµµανουήλ Πλευράκης 


