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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  13-4-2016 

 

 

7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (12-4-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Περί έγκριση ή µη της από 11-4-2016 γνωµοδότηση της 

επιτροπής διαγωνισµού για την εξέταση ένστασης για 

την σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού 

Σχολείου για την περίοδο Απρίλιος – Μάιος 2016 και 

Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2016. 

141 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η γνωµοδότηση της 

επιτροπής 

διαγωνισµού. 

Επαναδηµοπράτηση 

2. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια 

συρµατοκιβωτίων για την αντιστήριξη πρανών  

142 Εγκρίνεται οµόφωνα 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εξέταση αιτηµάτων για υπαγωγή στη ρύθµιση του Ν, 

3463/2006 

143 Εγκρίνεται οµόφωνα  

2 Περί έγκρισης της µε αριθµό 270/2016 πρότασης 

ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης για την 

εκτέλεσης του έργου «Μόνωση δηµοτικών κτιρίων ∆Ε 

Μαλίων¨. 

 

144 Εγκρίνεται οµόφωνα  

η ψήφιση της 

πίστωσης 

3 Περί έγκρισης της µε αριθµό 269/2016 πρότασης 

ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης για την 

εκτέλεσης του έργου «Μόνωση δηµοτικών κτιρίων ∆Ε 

Χερσονήσου 

145 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

4 Περί ανάκληση της αρίθµ. 107/2016 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής και έγκριση της αρίθµ. 

227/2016 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για το έργο «ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 

της παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι 

146 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

5 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την µετακίνησης της Γενικής Γραµµατέας 

στην Αθήνα στις 14-4-2016 

 

147 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης  
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6 Έγκριση Προτάσεων ανάληψης Υποχρέωσης και 

ψήφιση πίστωσης για την µετακίνηση υπαλλήλων στην 

Αθήνα για συµµετοχή τους  σε συνέδριο του ΚΕ∆Ε 

148 Εγκρίνεται οµόφωνα 

η ψήφιση της 

πίστωσης 

7 Ψήφιση πίστωση για την εκτέλεση του έργου 

«κατασκευή τάφων ∆Ε Χερσονήσου 

149 Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Ανάθεση στον 

Κασαπάκη Εµµαν.  

8 Περί ορισµού επιτροπής διαγωνισµού για την εκτέλεση 

του έργου «ηλεκτροφωτισµός παραλιακού µετώπου 

Γουβών 

150 Εγκρίνεται οµόφωνα  

9 Περί ορισµού επιτροπής διαγωνισµού για την εκτέλεση 

του έργου «τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

151 Εγκρίνεται οµόφωνα 

            

                                              Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

    

                   Εµµανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 


