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Αριθμ. Πρόσκλησης    11 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την  Τετάρτη  11 - 05 - 2016 και ώρα 10:00 π.μ. 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. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της 

εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 €. 

2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας, για την διενέργεια, ανοικτής 

προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή 

την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016. 

3. Έγκριση πρακτικού, άγονου, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου  

«Επισκευή αιθουσών 2ου ∆ημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας».  

4. Έγκριση πρακτικού, ηλεκτρονικής δημοπρασίας, για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήμου και προμήθεια 

αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το νομικό πρόσωπο του 

∆ήμου ∆.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ».  

5. Ανάθεση εκ νέου της εργασίας Καθαρισμός Αγροτικού Ιατρείου Γαζίου, για το τρέχων 

οικονομικό έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.375,00 €. 

6. Ψήφιση πίστωσης 24.108,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφοράς απορριμμάτων 

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

7. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 11.981,60 € για 

δαπάνες σύνδεσης Πινακοθήκης Τυλίσου με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 



8. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδομική επικαιροποίηση – προμελέτη για την 

πολεοδομική ενότητα 31 (Αγάκου)» , προϋπολογισμού δαπάνης 14.759,91 €.  

9. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική – πολεοδομική επικαιροποίηση μελέτης 

Κολυβά» , προϋπολογισμού δαπάνης 33.722,91 € 

10. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Προμελέτη για την πολεοδομική ενότητα 30 (Κολυβά)» , 

προϋπολογισμού δαπάνης 16.861,46 € 

11. Έκθεση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Α΄ 

τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του ∆ήμου Μαλεβιζίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


