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Αριθμ. Πρόσκλησης    13 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή  05 - 05 - 2017 και ώρα 11:00 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. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017 (Έβδομη 

Τροποποίηση) .    

2. Έγκριση διάθεση πίστωσης ,έγκριση ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των 

νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού δαπάνης 56.713,62€ ,κατάρτιση 

όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.  

3. Έγκριση  2ου  πρακτικού  Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση 

του έργου  «Ανέγερση Νέου Κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου Δήμου 

Μαλεβιζίου»  

4. Έγκριση  πρακτικού  ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου  

«Κατασκευή Στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Κρουσώνα»  

5. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων 

του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαλεβιζίου.     



6. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Δήμου Μαλεβιζίου».    

7. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης: «Τοπογραφική Πολεοδομική 

Επικαιροποίηση Μελέτης Κολυβά».      

8. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια γάλακτος για το 

προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού 

συνεχιζόμενη ποσού 895,62 € . (Κ.Α. 15.6063.0002)  

9. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , με 

απευθείας ανάθεση  για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των δομών του 

Νομικού Προσώπου  του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου, μέχρι  την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 

της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων που εποπτεύει με συνοπτικό διαγωνισμό. ( 12.399,75 €  

στον Κ.Α. 10.6634.0003)  

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 12.613,28€ για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια συστημάτων ασφάλειας του Δήμου». (κ.α. 10.7134.0004)   

11. Έγκριση  διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του κ.α 

15.7135.0002 για την εκτέλεση της  προμήθειας «Προμήθεια Απαιτούμενων 

Υλικών για Συντήρηση Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτηρίων . 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Εκτύπωση φυλλαδίων για τις ανάγκες του μουσείου Φόδελε» (Κ.Α 

15.6615.0003) 

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 7.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Ανακύκλωση Αναγόμωση αναλωσίμων». (Κ.Α. 10.6264.0003)    

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.004,40 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων Υπηρεσιών του Δήμου». (Κ.Α. 

10.7134.0002)      

15. Έγκριση  διάθεσης πίστωσης ποσού 8.438.20 € σε βάρος του κ.α 

20.6671.0001 για την  εκτέλεση της  προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες 

των οχημάτων  και μηχανημάτων  του Δήμου. 

16. Έγκριση  διάθεσης πίστωσης ποσού 11.993,28 € σε βάρος του κ.α 

20.7135.0001 για την    εκτέλεση της  προμήθειας κάδων απορριμμάτων για 

τις ανάγκες  της  Υπηρεσίας    Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου. 



17. Έγκριση  διάθεσης πίστωσης ποσού 3.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%)  για την εκτέλεση της  προμήθειας «ορειχάλκινων  μεταλλίων –

αναμνηστικών» (Κ.Α. 00.6433.0001) 

18.  Έγκριση διάθεση πίστωσης  5.000,00 € για την εκτέλεση της  εργασίας 

«Κλάδεμα δέντρων κατά μήκος δημοτικών οδών για το έτος 2017» (Κ.Α. 

35.6117.0002) 

19.  Ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών της προμήθειας 

«Καυσίμων και Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου. 


