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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  17-5-2016 

 

 

9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (16-5-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Έγκριση ή µη προσφυγής κατά της 61/2016 απόφασης 

της υποκαταστήµατος ΙΚΑ Αλικαρνασσού  

178 Εγκρίνεται οµόφωνα   

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Ένταξη των τρίτεκνων, µονογονεϊκών οικογενειών και 

των µακροχρόνια άνεργων στο µέτρο της µειωµένης 

καταβολής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 

179 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Εξέταση αιτηµάτων για υπαγωγή στη ρύθµιση του Ν. 

3463/2006. 

 

180 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Έγκριση της αρίθµ. 297/2016 ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης 

και έγκριση των όρων δηµοπράτησης για το έργο 

«ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων χώρων Επισκοπής 

181 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου 

«συµπλήρωση – επισκευή ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης γηπέδων Βραχόκηπου».   

 

182 Εγκρίνεται οµόφωνα 

5 Περί έγκριση εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για την 

«Συντήρηση και καθαρισµός του µονοπατιού ΡΟΖΑΣ». 

 

183 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Περί έγκριση εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για την 

«Συντήρηση και καθαρισµό φαραγγιού ΕΜΠΑΣΑΣ». 

 

184 Εγκρίνεται οµόφωνα 

7 Περί ακύρωσης του διαγωνισµού για την εκτέλεση του 

έργου  «τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας». 

185 Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Περί έγκριση εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για την 

παροχή υπηρεσιών προγράµµατος διαχείρισης 

αδέσποτων σκύλων έτους 2016. 

186 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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9 Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών 

κτιρίων» 

187 Εγκρίνεται οµόφωνα 

10 Περί έγκριση εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για την 

µίσθωση χηµικών τουαλετών 

188 Εγκρίνεται οµόφωνα 

11 Έγκριση ΠΑΥ και ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης 

«προσδιορισµός των κορυφών των Ο.Τ. του σχ. Πόλης 

Λ. Χερσονήσου 

189 αναβολή 

12 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για πληρωµή 

εξόδων µετακίνησης υπαλλήλων του ∆ήµου στην Αθήνα 

για την συµµετοχή τους σε σεµινάριο της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π 

190 Εγκρίνεται οµόφωνα 

13 Έγκριση ή µη των πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

και Αξιολόγησης του διαγωνισµού (Π∆ 28/80), για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Προστασία των 

λουοµένων στις πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου, 

κατά την περίοδο 2016 

191 Εγκρίνεται οµόφωνα 

            

                                                         Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

    

                   Εµµανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 


