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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την  Τρίτη 13 - 09 - 2016 και ώρα 12:30 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  

 

 

 

                                                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ 

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 

1.   Έγκριση ανάγκης Συνομολόγησης δανείου με αποκλειστικό σκοπό την 

αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων και έγκριση προγράμματος 

αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου.  

2. Έγκριση 01ου και 2ου πρακτικού  Ηλεκτρονικού  ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, 

για την διενέργεια της   «Προμήθειας  απορριματοφόρων  αυτοκινήτων» για τις 

ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου 

3.  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την 

Τοπική Κοινότητα Καμαρίου. 

4.  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την 

Τοπική Κοινότητα Τυλίσου 

5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την 

εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, εκτάσεως 6.538,82 τμ , στην περιοχή 

«ΚΟΥΜΠΕΔΕΣ ή ΛΕΠΙΔΟΛΑΚΟΥΣ» της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου Δήμου 

Μαλεβιζίου 

6. Αύξηση  του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από το έτος 2017 στις Δημοτικές 

ενότητες Τυλίσου και Κρουσώνα. Περεταίρω αύξηση του φόρου σε όλο το Δήμο 

για την κάλυψη αναγκών των σχολείων 



7. Άσκηση ή  μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 306/2016  απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου στην 

καταβολή 62.780€ ευρώ συν ΦΠΑ στον Γεώργιο Αναγνωστάκη και ευρώ 39.330 

€ ευρώ συν ΦΠΑ στον Γρηγόριο Αναγνωστάκη , νομιμοτόκως πλέον τόκων και 

εξόδων που επιδόθηκε στον Δήμο μας στις 30-06-2016 ( αρ.πρωτοκ 11482) .     

8.  Ανανέωση της σύνδεσης με την νομική βάση πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, για την άμεση εύρεση νομοθεσίας και νομολογίας, 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.016,00 €. 

9.   Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,78 € 

(με Φ.Π.Α 24%) για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA (Αρ.παροχής 

54654434) για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του κτιρίου 

που βρίσκεται στην οδό Μαντώ Μαυρογένους  στην περιοχή  Πολύδροσο του 

Δήμου Μαλεβιζίου 

10.  Συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού 15,00 € για την αντιμετώπιση των 

δαπανών σύνδεσης με την τράπεζα πληροφοριών ΟΤΑ & επιχειρήσεων ΟΤΑ, 

Δήμος ΝΕΤ, για την άμεση εύρεση νομοθεσίας και νομολογίας. (Κ.Α 

00.6453.0002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


