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Αριθμ. Πρόσκλησης    19 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την  Τετάρτη  03 - 08 - 2016 και ώρα 10:00 π.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 

«Τσιμεντοστρώσεις δρόμων του Δήμου»  

2.  Έγκριση πρακτικού, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια Βετόν για Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ Καλεσών & Τ.Κ Ροδιάς»  

3.   Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας 

«Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δημοτική ενότητα Κρουσώνα» προυπολογισμού 

δαπάνης 74.400,00 € 

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

της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, δισκέτες, cd, κλπ)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 15.997,24 €.(K.A 10.6614.0001) 

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

έργου« Ηλεκτροφωτισμός εισόδου οικισμού Τυλίσου» προϋπολογισμού 70.500,00€ 

6.  Απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση κυβόλιθων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» προυπολογισμού δαπάνης 3.500,00€.(K.A 

30.7322.0003) 

   



7.  «Παράταση προθεσμίας τακτοποίησης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου ποσού 1.215,45 ευρώ για τη 

σύνδεση του Βρεφονηπιακού σταθμού Αγίας Πελαγίας με το δίκτυο διανομής χαμηλής 

τάσης». 

8.  «Παράταση προθεσμίας τακτοποίησης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου ποσού 11.981,60 ευρώ για τη 

σύνδεση του Εκθετηρίου Τυλίσου (Πινακοθήκης Τυλίσου) με το δίκτυο διανομής 

χαμηλής τάσης (οριστικοποιήση και επαύξηση σε Νο6)»  

9.  Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 12.668,00 € (με 

Φ.Π.Α 24%) για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 KVA (Αρ.παροχής 

Σ5021793)  για τη σύνδεση με το Δίκτυο  Διανομής Χαμηλής Τάσης του κτιρίου ΚΔΑΠ 

που βρίσκεται στη περιοχή Σκαφιδαρά του Δήμου Μαλεβιζίου.» 

10. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Β΄ 

τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


