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Αριθμ. Πρόσκλησης    24 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την  Δευτέρα  10 - 10 - 2016 και ώρα 13:00 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  

 

 

 

                                                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ 

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αναμόρφωσης 

(Δέκατη Έβδομη) του προϋπολογισμού  εσόδων και εξόδων του Δήμου 

Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους για την εγγραφή νέων κ.α. ή 

ενίσχυση υφιστάμενων κ.α. 

2. Έγκριση άσκησης ανακοπής, κατά Μιχαήλ Φασουλάκη του Γεωργίου και της 

επιταγής προς εκτέλεση του Δήμου που επιδόθηκε στις 30-07-2015 κάτωθι της 

υπ’αριθμό 247/6153/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

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

Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς 

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

Τοπική Κοινότητα Κορφών 

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.485,52 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δήμου (Κ.Α. 10.6261.0003) 

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.999,95 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης» (Κ.Α. 10.7134.0003) 



7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.543,80 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές της Δημοτικής βιβλιοθήκης Δήμου 

Μαλεβιζίου» (Κ.Α. 15.6614.0001)  

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.480,00 € για την εκτέλεση της “Σύνδεση σταθμών 

εργασίας & συσκευών δικτύου σε active directory, μεταφορά αρχείων 

εξυπηρετητή και αυτοματοποίηση διαδικασίας αντιγράφων ασφαλείας Δήμου 

(Κ.Α. 10.6266.0011) 

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 19.999,96 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια  Μηχανολογικού Εξοπλισμού (HΥ, εκτυπωτές, σαρωτές, UPS, κλπ)» 

(Κ.Α. 10.7134.0001) 

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 441,68€ για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου 

και των νομικών του προσώπων (Κ.Α 15.6631.0001) 

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.154,00€ για την «Συντήρηση-επιμέλεια και 

τοποθέτηση πινάκων στην πινακοθήκη Τυλίσου 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.997,24€ για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια,δισκέτες,cd,κ.λ.π.) 

13. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης: «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής 

Ενότητας Αγίας Μαρίνας (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου 

14.   Ψήφιση πίστωσης  11.728,07€ για την αποπληρωμή του έργου «Αποχέτευση 

Δήμου Γαζίου (Κ.Α.25.7312.0001) 

15.  Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες 

φύλαξης πινακοθήκης Τυλίσου (Κ.Α. 15.6278.0001) 

16.  Ψήφιση πίστωσης για αντιμετώπιση των δαπανών του διατραπεζικού 

συστήματος ΔΙΑΣ για την πληρωμή των μισθοδοσιών του Δήμου (Κ.Α. 

00.6515.0001) 

 


