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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Αγαπητέ συνάδελφε, την ∆ευτέρα 14 - 12 - 2015 και ώρα 12:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να πάρουµε 

αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

 

                                                                                                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗΣ  

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     ∆ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 

1. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση αναµόρφωσης του προϋπολογισµού  

εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονοµικού έτους. (εικοστή έβδομη) 

2. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση της 

προµήθειας «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου 

και των νοµικών του προσώπων». 

3. Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την εκµίσθωση δηµοτικού 

ακινήτου στην πλατεία του ∆ηµαρχείου στο Γάζι, για την δηµιουργία αναψυκτηρίου. 

4. Ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.∆.Α) ∆ήµου 

Μαλεβιζίου», προϋπολογισµού δαπάνης  9.926.70 €.    

5. Ψήφιση πίστωσης 165,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Κέντρο λήψεων σηµάτων 

συναγερµού».  

6. Ψήφιση πίστωσης 139,49 € για την αντιµετώπιση δαπανών εκτός έδρας µετακίνησης της 

υπαλλήλου Ζαχαριαδάκη Ειρήνης. 

7. Ψήφιση πίστωσης 50.000,00 € για την αντιµετώπιση δαπανών εκτέλεσης του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆ήµου Μαλεβιζίου». 



8. Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηµατικό Ένταλµα προπληρωµής 

ποσού 2.500,00 € που εκδόθηκε κατά το οικονοµικό έτος 2015, για την πληρωµή των 

δαπανών τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) των οχηµάτων του ∆ήµου µας. 

9. Εξέταση ενστάσεων της εταιρίας Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ – Κ. ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε και τις 

εταιρίας ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κατά του πρακτικού Ι (δικαιολογητικών συµµετοχής 

και δικαιολογητικών Τεχνικών Προσφορών) για την οµάδα 4 του ηλεκτρονικού ανοιχτού 

διαγωνισµού της προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού για το εκθετήριο του ∆ήµου 

Μαλεβιζίου». 

10. Έγκριση πρακτικού ΙΙ (Οικονοµικών Προσφορών) για τις οµάδες 1, 2 και 3 του 

ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού της προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού για το 

εκθετήριο του ∆ήµου Μαλεβιζίου». 

11. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισµού, για την 

επαναπροκήρυξη της ΟΜΑ∆ΑΣ 5 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της προµήθειας 

«Προµήθεια εξοπλισµού για το εκθετήριο του ∆ήµου Μαλεβιζίου» προϋπολογισµού 

δαπάνης 26.912,40 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


