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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  29-3-2016 

 

 

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ     (28-3-2016) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2016 στις 

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου 

Χερσονήσου – Έγκριση ΑΑΥ και ψήφιση των 

αντίστοιχων πιστώσεων 

103 Εγκρίνεται οµόφωνα 

2 Λογιστική τακτοποίηση ταµείου λόγω ανάκλησης ποσών 

από την Τράπεζα Ελλάδος. 

104 Εγκρίνεται οµόφωνα 

3 Εξέταση αιτηµάτων για υπαγωγή στη ρύθµιση του Ν. 

3463/2006 

105 Εγκρίνεται οµόφωνα 

4 Ψήφιση πίστωσης για την αγορά οικοπέδου στη Γαλίφα 

ιδιοκτησίας Κυρλάκη Μαρίνας. 

106 Εγκρίνεται οµόφωνα 

5 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για τη για το έργο 

«Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της παιδικής εξοχής 

Κοκκίνη Χάνι 

107 Εγκρίνεται οµόφωνα 

6 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για το έργο 

«∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην οδό Ελευθερίου 

Βενιζέλου στον οικισµό των Μαλίων 

108 Εγκρίνεται οµόφωνα 

7 Έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και 

ψήφισης πίστωσης για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου 

µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού 

Σταλίδας»  

109 Εγκρίνεται οµόφωνα 

8 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή 

εξόδων µετακίνησης του  Καλαθάκη Κων/νου για την 

συµµετοχή του σε σεµινάριο του ΙΝ.ΕΠ 

110 Εγκρίνεται οµόφωνα 

9 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση 

της εργασίας µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 

κλιµατιστικών µονάδων δηµοτικών κτιρίων 

111 Εγκρίνεται οµόφωνα 
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10 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια παγκιδίων κοινόχρηστων χώρων 

112 Εγκρίνεται οµόφωνα 

11 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων στο ∆Ε Γουβών 

113 Εγκρίνεται οµόφωνα 

12 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο 

«Έκτακτες αποκαταστάσεις οδοποιίας λόγω 

κατολισθήσεων στο ∆Ε Γουβών 

114 Εγκρίνεται οµόφωνα 

13 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο 

«Έκτακτες αποκαταστάσεις οδοποιίας λόγω 

κατολισθήσεων στο ∆Ε Μαλίων 

115 Εγκρίνεται οµόφωνα 

14 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο 

«Έκτακτες αποκαταστάσεις οδοποιίας λόγω 

κατολισθήσεων στο ∆Ε Χερσονήσου 

116 Εγκρίνεται οµόφωνα 

15 Έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση 

πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο 

«παροχή υπηρεσιών προγράµµατος διαχείρισης 

αδέσποτων σκύλων 

117 Εγκρίνεται οµόφωνα 

16 Περί έγκρισης ΠΑΥ και ψήφισης πίστωσης για την 

εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης φυσικού 

χλοοτάπητα δηµοτικού γηπέδου Μαλίων», συνεχιζόµενη 

εργασία έτους 2015 

118 Εγκρίνεται οµόφωνα 

17 Περί έγκριση εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης για την 

εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης 

φυσικού χλοοτάπητα δηµοτικού γηπέδου Μαλίων», 

έτους 2016. 

119 Εγκρίνεται οµόφωνα 

18 Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή 

εξόδων µετακίνησης της Παναγιωτάκη Γεωργίας για 

την συµµετοχή της σε σεµινάριο του ΙΝ.ΕΠ 

 

120 Εγκρίνεται οµόφωνα 

            

                                              Ο Πρόεδρος  

       Οικονοµικής Επιτροπής 

 

    

                   Εµµανουήλ Πλευράκης 

                                                                  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 

    


