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Αριθμ. Πρόσκλησης    14 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 31 - 05 - 2016 και ώρα 16:30 μ.μ. 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. Έγκριση πρακτικού, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή 

αιθουσών 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας».  

2. Ψήφιση πίστωσης 7.700,00€ για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες 

καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξιθέτησης τεκμηρίων για τη Δημοτική βιβλιοθήκη 

Μαλεβιζίου». (Κ.Α. 15.6117.0002) 

3. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική - Πολεοδομική Επικαιροποίηση Μελέτης 

Κολυβά», προϋπολογισμού δαπάνης 33.723,55 €. 

4. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική - γεωλογική – υδρογεωτεχνική μελέτη 

Καλεσσών», προϋπολογισμού δαπάνης 5.903,96 €. 

5. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Επέκταση ανάπλασης οικισμού Κάτω Καλεσσα» 

προϋπολογισμού 7.380,00 €. 

6. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις ακινήτων στη Τ.Κ. Τυλίσου 

και ένταξή τους στο Ν. 4178/13 αυθαιρέτων», προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,30 €.  

7. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις ακινήτων στη Δ.Ε. Γαζίου  

και ένταξή τους στο Ν. 4178/13 αυθαιρέτων», προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,30 €. 

8. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτη Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων παράκτιων έργων ανάπλασης κόλπου Ηρακλείου-Ροδιάς στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 21.752,00 €. 



9. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων έργων επέκτασης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Ροδιάς» 

προϋπολογισμού 19.131,31  €.   

10. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 

παιδικής χαράς Τυλίσου» προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00 €. 

11. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.788,80 € χωρίς 

Φ.Π.Α. για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Φόδελε της T.K. Γαζίου.  

12. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.788,80 € χωρίς 

Φ.Π.Α. για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην συμβολή προς Καματιώτη & 

Αιδονοχώρι πλησίον ταβέρνας Πανδώρα στην Τ.Κ. Καμαριώτη. 

13. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.788,80 € χωρίς 

Φ.Π.Α. για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην T.K. Ροδιάς περιοχή Ορνιά.  

14. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 641,87 € χωρίς 

Φ.Π.Α. για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση με το Δίκτυο  

Διανομής Χαμηλής Τάσης της Πλατείας Αγίου Γεωργίου (ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ) στο Κρουσώνα ». 

15. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 236,87 € χωρίς 

Φ.Π.Α. για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση με το Δίκτυο  

Διανομής Χαμηλής Τάσης της Πλατείας που βρίσκεται στον Οικισμό Αχλάδα». 

16. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 980,20 € χωρίς 

Φ.Π.Α. για την Χορήγηση νέας παροχής ρεύματος με αριθμό 54653900 για την σύνδεση 

με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας 

Πελαγίας». 

17. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και σταθερών εμποδίων». (Κ.Α. 30.7135.0001) 

18. Ψήφιση πίστωσης 4.600,00 € για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτέλεσης της εργασίας 

«Κατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπων κτισμάτων». (Κ.Α. 30.6261.0001)  

19. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α) για την πληρωμή των Ελεγκτών 

Δόμησης του έργου «Προσθήκη κατ΄ έκταση στην Οικοδομικής Άδεια 61/05 Ισόγειου 

Δημοτικού Διαμερίσματος – Βρεφονηπιακού Σταθμού». (Κ.Α. 30.6112.0001) 

20. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την μετατόπιση 

στύλου επί της οδού ΕΛ ΓΚΡΈΚΟ προκειμένου να γίνει διάνοιξη του δρόμου». 

 

 

 

 


