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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την  Τρίτη 05 - 04 - 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. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου 

«Ασφαλτόστρωση δρόμου στη ΒΙΟ.ΠΑ Τυλίσου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 90.900,00 € 

2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του 

έργου «Επισκευή αιθουσών 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας», προϋπολογισμού 

δαπάνης 55.000,00 €. 

3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του 

έργου «Μόνωση ταράτσας Δημοτικού σχολείου Αγίας Πελαγίας»  προϋπολογισμού 

δαπάνης 27.000,00 €. 

4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της 

προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €. 

5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού   διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 340.000,00 €. 

6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της 

προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και άλλων δομικών υλικών για λοιπές 

κατασκευές» , προϋπολογισμού δαπάνης  73.800,00 €. 

7. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της 

εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 € 



8. Ψήφιση πίστωσης 1.911,12 € για την εκτέλεση της εργασίας «Κέντρο λήψεων σημάτων 

συναγερμού». (Κ.Α. 10.6261.0004) 

9. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για την συντήρηση και Επισκευή Φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων του Δήμου. (Κ.Α 10.6264.0001) 

10. Ψήφιση πίστωσης 300,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών της προμήθειας «Προμήθεια 

σε αντικατάσταση καγκελόπορτας για το κοιμητήριο Μονής». (Κ.Α. 45.7135.0001) 

11. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών της εργασίας «Διοργάνωση 

δεξίωσης προς τιμή των δωρητών επ’ ευκαιρίας των εγκαινίων της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης». (Κ.Α. 00.6443.0002) 

12. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών της εργασίας «Διοργάνωση 

εκδήλωσης τελετής επαναπατρισμού των οστών του Ν. Καβροχωριανού».                    

(Κ.Α. 15.6473.0010)  

13. Ψήφιση πίστωσης 2.100,84 € για την αντιμετώπιση δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων 

«Κυνήγι θησαυρού 2016». (Κ.Α. 15.6471.0006)  

14. Ψήφιση πίστωσης 1.867,45 € για την αντιμετώπιση δαπανών της προμήθειας «Προμήθεια 

βιβλίων από δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα». (Κ.Α. 15.6611.0001)  

15. Ψήφιση πίστωσης 100.000,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών εκτέλεσης του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Μαλεβιζίου».  (Κ.Α. 30.7323.0001)  

16. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής 

Υποστήριξης του Δήμου Μαλεβιζίου σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 2019. (Κ.Α 00.6117.0003)  

17. Ψήφιση πίστωσης 61.822,51 € για την καταβολή του στον Ντάκουλα Ευάγγελο σύμφωνα 

με την 278/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και την 181/2014 

απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 

18. Ψήφιση πίστωσης 8.969,77 € για την αντιμετώπιση δαπανών εκτέλεσης της προμήθειας 

«Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων». (Κ.Α. 10.6614.0003) 

19. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών εκτέλεσης της προμήθειας 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων». (Κ.Α. 10.6612) 

20. Ψήφιση πίστωσης 400.000,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών εναπόθεσης 

απορριμμάτων στη χωματερή των πέρα Γαλλήνων, κατά το τρέχον έτος.                        

(Κ.Α 20.6162.0001) 

21. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την προμήθεια σε αντικατάσταση και τοποθέτηση ιμάντα 

για την «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου».                    

(Κ.Α. 15.6264.0001) 

22. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για έξοδα κίνησης Δημάρχου – Αντιδημάρχων για το τρέχον 

οικονομικό έτος. (Κ.Α 00.6421.0001)  



23. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων για το τρέχον 

οικονομικό έτος. (Κ.Α 00.6421.0002)  

24. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για έξοδα κίνησης μελών των επιτροπών του Δήμου για το 

τρέχον οικονομικό έτος. (Κ.Α 00.6423.0001)  

25. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για έξοδα κίνησης των υπαλλήλων του Δήμου για το τρέχον 

οικονομικό έτος. (Κ.Α 10.6422.0001)  

26. Ψήφιση πίστωσης 14.981,40 € για την εκτέλεση της εργασίας «Πλύσιμο κάδων 

απορριμμάτων». (Κ.Α. 20.6265.0001) 

27. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός εσωτερικών & 

εξωτερικών χώρων Μουσείου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου». (Κ.Α. 15.6274.0009) 

28. Αποδοχή και δωρεάν διανομή αποσυρομένων προϊόντων από την Οργάνωση 

Παραγωγών «ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ" Α.Ε.Σ. Α.Ε.»,  με έδρα την ΠΥΡΓΕΛΑ ΑΡΓΟΥΣ, στις 

σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου. 

29. Έγκριση άσκησης αγωγής κατά του Νικήτα Νικηταρά και της ασφαλιστικής εταιρίας Alpha 

Insurance Α.Ε. προκειμένου για αποζημίωση το Δήμο από καταστροφή στύλου δημοτικού 

φωτισμού ποσού 1.495,00 € με ΦΠΑ. 

30. Έγκριση ή μη άσκησης ανακοπής, ορισμός για άσκηση αίτησης αναστολής και χορήγησης 

αιτήματος προσωρινής διαταγής  κατά της υπ’ αριθμό 686/2015 Διαταγής Πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου  Ηρακλείου Κρήτης με την οποία διατασσσόμεθα να καταβάλουμε στην 

αντίδικο εταιρία «COSMOTE KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» το ποσό των     

26.835,73 € πλέον τόκων και εξόδων. 

31. Έγκριση άσκησης αίτησης οριστικής τιμής μονάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


