
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γάζι        18  / 03  / 2016     

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Αρ. Πρωτ.  4199                          

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                          

Αριθμ. Πρόσκλησης   6 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την  Τρίτη  22 - 03 - 2016 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα 

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

αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                                                                                                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗΣ  

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  
 

1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου. 

2. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού γραφείων δημοτικού καταστήματος Τυλίσου, για το 

τρέχων οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. (Κ.Α. 10.6274.0001) 

3. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού γραφείων Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας, για το τρέχον 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. (Κ.Α. 10.6274.0002) 

4. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού γραφείων Τοπικής Κοινότητας Καλεσίων, για το τρέχον 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. (Κ.Α. 10.6274.0003) 

5. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού γραφείων Τοπικής Κοινότητας Φόδελε, για το τρέχον 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. (Κ.Α. 10.6274.0005) 

6. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος Κρουσώνα, 

για το τρέχον οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €. (Κ.Α. 10.6274.0006) 

7. Ανάθεση της εργασίας Καθαρισμός Αγροτικού Ιατρείου Γαζίου, για το τρέχον οικονομικό 

έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. (Κ.Α.15.6274.0001) 

8. Ανάθεση της εργασίας Καθαρισμός Αγροτικού Ιατρείου Αγίας Μαρίνας, για το τρέχον 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. ( Κ.Α. 15.6274.0002) 

9. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού Αγροτικού ιατρείου Καλεσσών, για το τρέχον 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. (Κ.Α. 15.6274.0007) 

10. Ανάθεση της εργασίας Καθαρισμός Αγροτικού Ιατρείου Καβροχωρίου, για το τρέχον 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €. ( Κ.Α.15.6274.0003) 



11. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού Αγροτικού ιατρείου Τυλίσου, για το τρέχον οικονομικό 

έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €. (Κ.Α. 15.6274.0004) 

12. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού Αγροτικού ιατρείου Γωνιών, για το τρέχον οικονομικό 

έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €. (Κ.Α. 15.6274.0005) 

13. Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού Αγροτικού ιατρείου Μαράθου, για το τρέχον οικονομικό 

έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €. (Κ.Α. 15.6274.0006) 

14. Ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα Δημαρχείου, για το τρέχων 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € (Κ.Α 10.6264.0006) 

15. Ανάθεση της εργασίας ταχυμεταφορών προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €.            

(Κ.Α. 00.6221.0002) 

16. Ανανέωση της σύνδεσης στην Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών & Τηλεματικών 

Εφαρμογών Α.Ε. forthnet για τις αμφίδρομες δορυφορικές υπηρεσίες internet προκειμένου 

να συνεχίσουν να έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα Αγροτικά 

Ιατρεία του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 3.600,00 € (Κ.Α 00.6452.0001)  

17. Ψήφιση πίστωσης 4.995,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφοράς απορριμμάτων 

από δύσβατα σημεία του οικισμού Φόδελε». (Κ.Α 20.6117.0005) 

18. Ψήφιση πίστωσης 14.760,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφοράς απορριμμάτων 

από δύσβατα σημεία της Τ.Κ. Αχλάδας». (Κ.Α 20.6117.0006) 

19. Ψήφιση πίστωσης 5.996,25 € για την εκτέλεση της εργασίας «Αναγόμωση & ανακύκλωση 

αναλωσίμων» (10.6264.0003). 

20. Ψήφιση πίστωσης 5.500,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Προγραμμάτων 

Διοικητικών Υπηρεσιών  ( Δημοτολόγιο, πρωτόκολλο)». (Κ.Α. 10.6266.0001) 

21. Ψήφιση πίστωσης 14.500,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Προγραμμάτων 

Οικονομικής Υπηρεσίας (Οικονομική Διαχείριση, μισθοδοσία)» (Κ.Α. 10.6266.0002) 

22. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας συντήρηση Προγραμμάτων 

Τεχνικής Υπηρεσίας και μελετών. (Κ.Α. 10.6266.0003) 

23. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Προγράμματος 

κτηνοτροφικών δηλώσεων». (Κ.Α. 10.6266.0008) 

24. Ψήφιση πίστωσης 332,10 € για την εκτέλεση της εργασίας «Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών 

εγγράφων». (Κ.Α. 10.6615.0001) 

25. Ψήφιση πίστωσης 6.150,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Έλεγχος του ισολογισμού 

του Δήμου, χρήσεως 2015, από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή». (Κ.Α. 10.6117.0001) 

26. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 2016» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 €. (Κ.Α. 15.6471.0004) 

27. Ψηφίσεις πιστώσεων για την κάλυψη των μισθωμάτων, κατά το τρέχον έτος, σε ακίνητα 

που μισθώνει ο Δήμος.  



28. Ψήφιση πίστωσης 600,00 € για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας του 

ασύρματου δικτύου επικοινωνιών φορέων πολιτικής προστασίας Κρήτης TETRA.            

(K.A 00.6222.0002) 

29. Ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών της συνεχιζόμενης  προμήθειας 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου». 

30. Ψήφιση πίστωσης 221.262,46  € για την αντιμετώπιση των δαπανών της ρύθμισης με τον 

Δήμο Ηρακλείου του Ν. 4304/2014 για την εναπόθεση απορριμμάτων στη χωματερή Πέρα 

Γαλήνων.      (K.A. 20.8119.0001) 

31. Ψήφιση πίστωσης 38.700,16 € για την αντιμετώπιση των δαπανών της ρύθμισης οφειλών 

της υπό εκκαθάριση ΚΕΑΝΑΧ προς την Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.(K.A. 00.8119.0001) 

32. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτέλεσης της υπηρεσίας  

εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Κεφαλογιάννη Γεωργίου στην οδό Παναγιάς.                

(Κ.Α. 006131.0001)  

33. Ψήφιση πίστωσης 7.699,80 € για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτέλεσης της εργασίας 

«Υπηρεσίες καταλογράφησης ταξινόμησης και ταξιθέτησης τεκμηρίων Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης». (Κ.Α. 15.6117.0001)  

34. Ψήφιση πίστωσης 19.379,88 € για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτέλεσης της 

εργασίας «Υπηρεσίες φύλαξης πινακοθήκης Τυλίσου». (Κ.Α. 15.6278.0001) 

35. Ψήφιση πίστωσης 54.796,50 € για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτέλεσης της 

εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα».                     

(Κ.Α 20.6117.0001) 

36. Ψήφιση πίστωσης 2.824,89 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης της υπηρεσίας «Παροχή 

υπηρεσιών με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για ιατρό 

εργασίας και τεχνικό ασφαλείας». (Κ.Α. 00.6117.0001) 

37. Ψήφιση πίστωσης 14.959,00 € για την αντιμετώπιση των δαπανών εκπόνησης της 

μελέτης« Μελέτη ανακαίνισης κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Πολύδροσου και μετατροπή 

σε internet cafe». (Κ.Α. 15.7411.0002) 

38. Ψήφιση πίστωσης 11.218,35 € για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτέλεσης της 

προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου».                     

(Κ.Α 10.6634) 

39. Άσκηση ή μη αναίρεση κατά της υπ’ αριθμό 156/2015 απόφασης του Εφετείου Κρήτης 

που εκδόθηκε έπειτα από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμό 

394/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την με την οποία γίνεται δεκτή η 

αγωγή του Παντερή Γεώργιου και αναγνωρίζεται ότι ο Δήμος οφείλει στον ενάγοντα το 

ποσό των 11.618,18 €, το οποίο προσαυξάνετε με τον νόμιμο τόκο, ως δεδουλευμένα 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.    



 

40. Άσκηση ή μη αναίρεση κατά της υπ’ αριθμό 159/2015 απόφασης του Εφετείου Κρήτης 

που εκδόθηκε έπειτα από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμό 

752/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την με την οποία γίνεται δεκτή η 

αγωγή των κληρονόμων Ευάγγελου Καρούζου και αναγνωρίζεται ότι ο Δήμος οφείλει το 

ποσό των 19.152,68 €, το οποίο προσαυξάνετε με τον νόμιμο τόκο, ως δεδουλευμένα 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


