
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γάζι , 15/ 05/ 2017     

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Αρ. Πρωτ:8483                         

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                          

Αριθμ. Πρόσκλησης    14 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή  19 - 05 - 2017 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  

 

 

 

                                                                                                     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 (Όγδοη 

Τροποποίηση) 

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη 

συναφθέντων δανείων του Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου  με το Τ.Π και 

Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 

3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτού δημόσιου 

διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων & 

οδών Τσαλικακίου Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 €. 

4. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση τοποθέτησης τερματικών 

αποδοχής καρτών (P.O.S.).»    

5. Έγκριση 1ου πρακτικού , ανοιχτού   διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου 

«Ολοκλήρωση κατασκευής προάυλειου σχολείου Αηδονοχωρίου» 

6. Έγκριση 1ου  πρακτικού  Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

έργου  «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΄΄ΑΛΜΥΡΟΣ΄΄ 

Δήμου Μαλεβιζίου»  



 

7. Έγκριση 1ου  πρακτικού  Δημόσιου συνοπτικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση 

του έργου  «Διαμόρφωση χώρων μετά από κατεδάφιση εντός οικισμού Ρογδιάς»  

8. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας 

«Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών». 

9. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών εκπόνησης της 

μελέτης «Επέκταση  ανάπλασης οικισμού Κάτω Καλέσσα». 

10. «Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

3.327,17€ για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Παπαματθαίου 

Αλέκου στην Δ.Κ. Γαζίου» 

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500,00 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Απεντόμωση-Μυοκτονία της Δημοτικής Πινακοθήκης Τυλίσου». (Κ.Α. 

15.6279.0001) 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.500,00 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Απεντόμωση-Μυοκτονία σε οικισμούς του Δήμου». (Κ.Α. 35.6279.0001)  

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 12.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια Καθισμάτων για κερκίδες δημοτικών γηπέδων». (Κ.Α. 15.7135.0003) 

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 11.959,80 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Καθαρισμός τάφρων απορροής ομβρίων στην ΔΕ Τυλίσου» . (Κ.Α. 

30.6262.0006)    

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.356,08 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Αντιμετώπιση καταστροφών στην δημοτική ενότητα Γαζίου» .(Κ.Α. 

30.6262.0005)   

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.920,08 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση μνημείου πεσόντων Δήμου Μαλεβιζίου» . (Κ.Α. 15.6262.0003) 

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση αλουμινένιων κουφωμάτων δημοτικών καταστημάτων» . (Κ.Α. 

10.6261.0002)    

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κρουσώνα» . (Κ.Α 

30.6662.0002)    

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια Υλικών Πλακόστρωσης Δ.Ε Κρουσώνα» .  (Κ.Α. 30.6662.0006) 

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 21.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Τυλίσου». (Κ.Α. 30.6662.0004) 



21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Γαζίου ».(Κ.Α. 30.6662.0005) 

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Κρουσώνα». (Κ.Α. 30.6662.0003) 

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών στην ΔΕ Τυλίσου».  

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών στην ΔΕ Κρουσώνα». (Κ.Α. 30.6661.0002) 

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση και 

συντήρηση χημικών τουαλετών για τις παραλίες» συνολικού  

προϋπολογισμού δαπάνης 7.638,40 €. (Κ.Α. 70.6235.0001) 

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 347,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  για τη 

προμήθεια τριπλότυπων  αυτογραφικών μπλοκ «Έντυπα Δηλώσεων 

Καταναλωτών Ηλεκτρικού Ρεύματος» (Κ.Α. 00.6443.0001) 

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια Κεραμιδιών Ρωμαϊκού τύπου Κτηρίου Πολιτιστικού Συλλόγου 

Καμαριώτη » (Κ.Α. 61.6662.0001) 

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.982,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Αναβάθμιση και ανακατασκευή Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης». (Κ.Α. 

00.6266.0001) 

29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.200,00€ για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια κορνίζων για την Δημοτική Πινακοθήκη». (Κ.Α. 15.7135.0005) 

30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 7.897,55€ για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των Δημοτικών Καταστημάτων». (Κ.Α. 

10.7133.0001) 

31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 12.400,00€ για την εκτέλεση της προμήθειας 

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

32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά 

ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών από τη ΔΕ Γαζίου στον ΧΥΤΑ Πέρα 

Γαλήνων» προϋπολογισμού δαπάνης  24.800,00 €. 

33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά 

απορριμμάτων από δύσβατα σημεία της Τ.Κ.Αχλάδας» προϋπολογισμού 

δαπάνης  24.800,00 €. 

34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά 

απορριμμάτων από δύσβατα σημεία του οικισμού Φόδελε» προϋπολογισμού 

δαπάνης  5.000,00 €. 



35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια 

προκατασκευασμένης αίθουσας στο χώρο στάθμευσης της υπηρεσίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης  5.000,00 €. 

36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια 

μικροϋλικών ειδικών εργαλείων & Η/Μ εξοπλισμού για τα συνεργεία του Δήμου» 

προϋπολογισμού δαπάνης  4.000,00 €. 

37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Συντήρηση και 
επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 2.385,00 € 
(Κ.Α. 10.6264.0007) 

38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεσης της «Προμήθειας οργάνων 
παιδικών χαρών», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € ( Κ.Α. 15.7135.0001) 

39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεσης της «Προμήθειας κλιματιστικών 
μηχανημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 6.500,00 € (Κ.Α.  10.7135.0003) 

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

Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνα.     

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

Δημοτική Κοινότητα Γαζίου.  

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

Τοπική Κοινότητα Κορφών.        

43. Παράταση για την αποστολή νομιμοποιητικών εγγράφων για το διαγωνισμό 

ανάθεσης της Μελέτης: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ Π.Ε.29 Δ.ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».     

44. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 12.668,00€ (με Φ.Π.Α 24%)  που εκδόθηκε κατά το 

οικονομικό έτος 2016,για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135KVA (Αρ. 

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

κτιρίου ΚΔΑΠ που βρίσκεται στη περιοχή Σκαφιδαρά  του Δήμου Μαλεβιζίου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


