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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  6-2-2018 

 

 

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (6-2-2018) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΨΠ για την αγορά ακινήτου στη Γαλίφα ιδιοκτησίας 

Κυρλάκη Μαρίνας 

61 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 ΨΠ για την αγορά ακινήτου εντός οικισμού Άνω Γουβών 

για την διαμόρφωση πλατείας και παιδικής χαράς 

62 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 ΨΠ για την αγορά ακινήτου εντός οικισμού Γουβών. 63 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 ΨΠ για την προμήθεια εργαλείων. 64 Εγκρίνεται ομόφωνα 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2018 

65 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 1. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού έργων 

στα οποία ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει της τιμής και η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 

ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του 

Φ.Π.Α. 

66 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

για το έργο «ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017 

67 Εγκρίνεται ομόφωνα 

4 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για το έργο 

«ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Α/θμιας 

Εκπαίδευσης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο στη 

θέση Κοψάς  Κοκκίνη Χάνι 

68 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 2. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για το έργο 

«κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό 

Επισκοπής». 

69 Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

6 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για το έργο 

«διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου 202 

70 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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στην ΠΑΒΓ» 

7 Έγκριση ΠΑ72Υ και ψήφιση πίστωσης για 

δημοσιεύσεις ισολογισμών- αγγελιών – 

ανακοινώσεων 

71 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για 

δημοσιεύσεις προκηρύξεων 

72 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για λοιπές 

δημοσιεύσεις 

73 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων 

74 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση και επισκευή συστημάτων 

πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων 

75 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων / ηλεκτρικών 

εργαλείων μηχανοστασίου 

76 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών 

κτιρίων 

77 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων 

εγκαταστάσεων 

78 Εγκρίνεται ομόφωνα 

15 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων 

δημοτικών κτιρίων 

79 Εγκρίνεται ομόφωνα 

16 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων 

του Δήμου 

80 Εγκρίνεται ομόφωνα 

17 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την 

συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων 

81 Εγκρίνεται ομόφωνα 

18 3. Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες 

εκκενώσεις βόθρων. 

82 Εγκρίνεται ομόφωνα 

19 4. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου 

Αναγνωστάκη Γεωργίου για το έργο επέκταση – 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού ανατολικά στο 

Κουτουλουφάρι. 

83 ΑΝΑΒΟΛΗ 

20 Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου 

Μανουσάκη Ελένης για το έργο επέκταση – 

συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού ανατολικά στην 

περιοχή Λάκκα Μαλίων 

84 ΑΝΑΒΟΛΗ 

                Ο Πρόεδρος  

       Οικονομικής Επιτροπής 

 

                                 Παρλαμάς Κων/νος 

                                                                 Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 


