
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

          Γάζι  27-05-2016 

        Αριθ. Πρωτ.:8682    

       

 

Αριθμ. Πρόσκλησης : 13  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 31-05-2016  και ώρα  13:30  στο Δημοτικό Κατάστημα 

Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να 

πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

                                                                              

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  

 

Ανακοινώσεις – αιτήσεις- αναφορές. 

 

1. Πρόταση τροποποίησης σχεδίου και παρεμβάσεων στα «ΚΧ73Α» και «ΚΧ74» της ΠΕ 22 (ΓΑΖΙΟΥ) 

του ΓΠΣ Ηρακλείου Γαζίου.  

2. Έγκριση κατάστασης εσόδων –εξόδων Α΄ Οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου 

(απόφαση 129/2016 Ο.Ε.) 

3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού (7η )  εσόδων – εξόδων . 

4. Μερική τροποποίηση της 203/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αποδοχή όρων περί 

παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση παραλιών στη ΜΑΕΔΗΜ . 

5. Λήψη απόφασης περί λύσης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Κουμπέδες Τυλίσου κατόπιν 

εγγράφου καταγγελίας της μισθώτριας εταιρείας Lafarge A.B.E.E.  

6. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου 

Μαλεβιζίου για την θερινή περίοδο 2016 και ψήφιση πίστωσης 1.446,00€. 

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μαλεβιζίου στην 5η παγκρήτια έκθεση «KΡHTH η Μεγάλη 

Συνάντηση» και ψήφιση πίστωσης. 

8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 €. 

9. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθειας ειδών σκίασης για το Δημοτικό 

Κατάστημα», προϋπολογισμού  258,30 €. 

10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθειας κυπέλλων και μεταλλίων για τις ανάγκες 

διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων », προϋπολογισμού  800,00 €. 



11. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες Δημοτικών 

Καταστημάτων», προϋπολογισμού  δαπάνης 4.993,31 €. 

12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών», 

προϋπολογισμού δαπάνης  999,94 €. 

13. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθειας και εγκατάσταση συστήματος ψύξης 

Δημοτικής αίθουσας εκδηλώσεων Τυλίσου» , προϋπολογισμού δαπάνης  7,353,20 €. 

14. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων 

απορριμμάτων στις παραλίες του Δήμου», προϋπολογισμού 7.200,00 €. 

15. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Η/Μ 

εγκαταστάσεων ΔΕ Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης  5.000,00 €. 

16.  Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της προμήθειας «προμήθεια υλικών για την 

συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ΔΕ Γαζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €. 

17. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών για τη συντήρηση 

δικτύων δημοτικού φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Τυλισου», προϋπολογισμού 

δαπάνης 15,000,00 €.  

18. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών για τη συντήρηση 

δικτύων δημοτικού φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Κρουσώνα», προϋπολογισμού 

δαπάνης 10,000,00 €. 

19.  Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας  «προμήθεια ελαστικών», προϋπολογισμού δαπάνης 

15.000,00€. 

20. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια μικρούλικων για την Υπηρεσία 

Καθαριότητας», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €. 

21. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας  «Προμήθεια  χρωμάτων και μονωτικών στη   ΔΕ 

Κρουσώνα» , προϋπολογισμού δαπάνης  10.000,00 €. 

22. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας  «Προμήθεια  αδρανών υλικών    ΔΕ Τυλίσου» , 

προϋπολογισμού δαπάνης  15.000,00 €. 

23. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ 

Γαζιου», προϋπολογισμού δαπάνης 14.998,74 €. 

24. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας  «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες  ΔΕ 

Κρουσώνα» , προϋπολογισμού δαπάνης 14.998,74 €. 

25. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας  «Προμήθεια & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε 

σχολεία της ΔΕ Κρουσώνα» , προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €. 

26. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας  «Προμήθεια & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε 

σχολεία της ΔΕ Γαζίου» , προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €. 

27. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μεταφορά προκατασκευασμένης αίθουσας από το σχολείο 

Καβροχωρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου και επανατοποθέτηση και διαμόρφωσης της» , 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.500,00 €, 



28. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης  του έργου  «Ανάπλαση Πλατείας Καμαρακίου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 37.397,36 € χωρίς Φ.Π.Α. 

29. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων» , 

προϋπολογισμού δαπάνης 12.590,46 €. 

30. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ  Γαζίου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 13.000,00 €. 

31. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Γαζίου » 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.565,56 €. 

32. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 9.557,10 €. 

33. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.565,56 €.  

34. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.000,00 €. 

35. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός τάφρων απορροής ομβρίων υδατων στη 

ΔΕ Γαζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 11.026,95 €. 

36. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Κλάδεμα δέντρων κατά μήκος δημοτικών οδών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.995,50 €.  

37. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Απεντόμωση – μυοκτονία σε οικισμούς του Δήμου» με 

προϋπολογισμό 3.690,00 €.  

38. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 73,800,00 €, μετά από άγονο διαγωνισμό. 

39. Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης  «Τοπογραφικές αποτυπώσεις ακινήτων 

στη Τ.Κ. Τυλίσου και ένταξή τους στο Ν. 4178/13 αυθαιρέτων», προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000,00 €. 

40. Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης  «Τοπογραφικές αποτυπώσεις ακινήτων 

στη Δ.Ε. Γαζίου  και ένταξή τους στο Ν. 4178/13 αυθαιρέτων», προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000,00 €. 

41.   Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική - Πολεοδομική 

Επικαιροποίηση Μελέτης Κολυβά», προϋπολογισμού 33.723,55 €. 

42. Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης, «Περιβαλλοντική-γεωλογική-

υδρογεωτεχνική μελέτη Καλεσσών», προϋπολογισμού 5.903,96€. 

43.  Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης, «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτη 

Περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκτιων έργων ανάπλασης κόλπου Ηρακλείου-Ροδιάς στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 20.663,86  €. 



44.  Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης  ««ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ » προϋπολογισμού 19.131,31 €.   

45.  Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης  «Επέκταση ανάπλασης οικισμού Κάτω 

Καλεσσα» προϋπολογισμού 7.380,00 €.  

46.   Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης  «Αρχιτεκτονική και Ηλεκτρομηχανολογική 

μελέτη παιδικής χαράς Τυλίσου» προϋπολογισμού 9.000,00 €.  

47. Έγκριση 1ου  ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «αλλαγή υφιστάμενου χώρου σε εκθετήριο 

πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς του οικισμού Σάρχου του Δήμου Μαλεβιζίου». 

48. Έγκριση 2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΔΕ 

Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου».  

49. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο Πολεοδόμηση της περιοχής  «Χαλέπας 

Κεφαλογιάννη (ΠΕ 28) του Δήμου Γαζίου». 

50. Έγκριση για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Αλλαγή υφιστάμενου 

χώρου σε εκθετήριο πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς του οικισμού Σάρχου του Δήμου 

Μαλεβιζίου».  

51. Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση-

συμπλήρωση   υποδομών γηπέδου 5Χ5 στο Αθλητικό κέντρο Κρουσώνα». 

52. Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση εξοπλισμός 

& εργασίες πρασίνου παιδικής χαράς Πλατείας Πολυδρόσου». 

53. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π."ΚΡΗΤΗ", κωδικός πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-10, με τίτλο "Δράση 9.a.2: 

Συμπλήρωση - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών".  

54. Έγκριση κατασκευής του έργου για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Φόδελε της Τ.Κ. 

Γαζίου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.788,80€ χωρίς ΦΠΑ. 

55. Έγκριση κατασκευής του έργου για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην συμβολή προς 

Καμαριώτη & Αιδονοχώρι πλησίον ταβέρνας Πανδώρα στην Τ.Κ. Καμαριώτη, προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.788,80€ χωρίς ΦΠΑ  

56. Έγκριση κατασκευής του έργου για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην  Τ.Κ. Ροδιάς, περιοχή 

Ορνιά,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.788,80€ χωρίς ΦΠΑ. 

57. «Διάθεση πίστωσης για χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση με το Δίκτυο  

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

58. Διάθεση πίστωσης για χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση με το Δίκτυο  

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

59. Διάθεση πίστωσης για χορήγηση νέας παροχής ισχύος για τη σύνδεση με το Δίκτυο  Διανομής 

Χαμηλής Τάσης ΤΟΥ Βρεφονηπιακού Σταθμού  που βρίσκεται στην Αγία Πελαγία». 

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



61. Απασχόληση ασκουμένων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ στον Δήμο 

Μαλεβιζίου.  

62. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου & Περιφέρειας 

Κρήτης για την «Υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 2014-2020 αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης ». 

63. Έγκριση της με αριθμό 11/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Απαλλαγή από 

τέλη ταφής εκλιπόντος Γιανναδάκη Χαράλαμπου σε οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο Κρουσώνα». 

64. Έγκριση της με αριθμό 12/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Κυκλοφοριακή 

ρύθμιση της οδού Δροσίνη εντός του οικισμού Γαζίου». 

65. Έγκριση της με αριθμό 13/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Κυκλοφοριακή 

ρύθμιση στην περιοχή Γυμνασίου Δ.Κ. Γαζίου (οδός Καμαριώτη - οδός Περικλή – οδός 

Γ.Παπανδρέου – ανώνυμη οδός νότια του Γυμνασίου)». 

66. Έγκριση της με αριθμό 14 /2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Κυκλοφοριακή 

ρύθμιση στην περιοχή σχολικών μονάδων Αγίας Μαρίνας (οδός Στεφανογιάννη)». 

67. Έγκριση της με αριθμό 15 /2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Μονοδρόμηση 

τμήματος οδού έμπροσθεν Σχολικών Μονάδων Πολυδρόσου». 

68. Έγκριση της με αριθμό 16 /2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Κυκλοφοριακή 

ρύθμιση εντός οικισμού Γαζίου (οδός Κονδυλάκη)». 

69. Έγκριση της με αριθμό 17 /2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Κυκλοφοριακή 

ρύθμιση πλησίον Αρχαιολογικού χώρου Τυλίσου». 

70. Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. 

71. Αίτημα για έκτακτη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου από τον 

Δήμο. 

72. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου 

και ορισμός νέου αναπληρωματικού. 

73. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. 


