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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Αγα̟ητέ συνάδελφε,  την  ∆ευτέρα   22-05-2017  και ώρα  13:30  στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Γαζίου θα γίνει  συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  ̟ροκειµένου 

να συζητήσουµε και να ̟άρουµε α̟όφαση για τα ̟αρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας 

∆ιάταξης.  

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                                                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

           ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

 

      Ανακοινώσεις – αιτήσεις- αναφορές.  

1.  Έγκριση τρο̟ο̟οίησης ̟ροϋ̟ολογισµού (8η) οικονοµικού έτους 2017.  

2.  Έγκριση ̟ροσφυγής στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης χωρίς ̟ροηγούµενη 

δηµοσίευση για την εκτέλεση της υ̟ηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

̟αραλιών ∆ήµου Μαλεβιζίου».  

3.  Α̟οδοχή των όρων ̟ερί ̟αραχώρησης α̟λής χρήσης αιγιαλού και ̟αραλίας 

και ̟αραχώρηση ̟αραλιών στη ΜΑΕ∆ΗΜ. 

4.  Έγκριση κατανοµής της κρατικής ε̟ιχορήγησης ̟ου αφορά στην κάλυψη 

λειτουργικών δα̟ανών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Μαλεβιζίου (Β'  ∆όση 2017) στις σχολικές ε̟ιτρο̟ές ∆ήµου 

Μαλεβιζίου.   

5.  Έγκριση εκτέλεσης ̟ροµήθειας ορειχάλκινων µεταλλίων-αναµνηστικών.  

6.  Ηχητική κάλυψη και φωτισµός 7 (ε̟τά) θεατρικών ̟αραστάσεων σχολικών 

µονάδων στα ̟λαίσια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ  2017 .  

7.  Προσθήκη ̟ροσωνυµίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ» στο Γυµνάσιο Τυλίσου 

∆ήµου Μαλεβιζίου και της µετονοµασίας του σε «Γυµνάσιο Τυλίσου-ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ». 

8.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «αξιο̟οίηση και  

διαµόρφωση Άλσους Φόδελε»,  (λόγω ορθής ε̟ανάληψης του ̟ρακτικού 

κλήρωσης).  



9.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Τσιµεντοστρώσεις 

δρόµων του ∆ήµου»,  (λόγω ορθής ε̟ανάληψης του ̟ρακτικού κλήρωσης)  

10.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «αντιµετώ̟ιση 

έκτακτων καταστροφών οδοστρωµάτων»,  (λόγω ορθής ε̟ανάληψης του 

̟ρακτικού κλήρωσης).  

11.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «α̟οκατάσταση 

κτηρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Γωνιών»,  (λόγω ορθής ε̟ανάληψης του 

̟ρακτικού κλήρωσης).  

12.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «∆ηµιουργία 

̟οδηλατοδρόµου και ̟εζόδροµου α̟ό Αµµουδάρα έως ̟λατεία Πολιτιστικού 

Συλλόγου Πολύδροσου»,  (λόγω ορθής ε̟ανάληψης του ̟ρακτικού κλήρωσης).  

13.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αντι̟ληµµυρική 

̟ροστασία Λυκείου Γαζίου»,  (λόγω ορθής ε̟ανάληψης του ̟ρακτικού 

κλήρωσης).  

14.   Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Ανά̟λαση ρέµατος 

Ρέχτρας Ρόδιας ∆ήµου Μαλεβιζίου»,  (λόγω ορθής ε̟ανάληψης του ̟ρακτικού 

κλήρωσης)  

15.  Έγκριση και ̟αραλαβή της Κατηγορίας Μελέτης 16 «Κτηµατογραφική 

Α̟οτύ̟ωση» της µελέτης µε τίτλο «Πολεοδόµηση της ̟εριοχής Μεγάλος 

Λάκκος (ΠΕ 24)» του ∆ήµου Γαζίου νυν Μαλεβιζίου.  

16.  Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου ∆ηµιουργικής Α̟ασχόλησης 

Παιδιών (Κ∆ΑΠ) Γαζίου και Τυλίσου του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ. 

17.  Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ µε το ∆ήµο Μαλεβιζίου 

και το Εργαστήριο Το̟ικής Κοινοτικής Ανά̟τυξης του Τµήµατος Κοινωνικής 

Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης για το σχεδιασµό – ανά̟τυξη ̟αρεµβάσεων 

κοινοτικής ανά̟τυξης.  

18.  Καθορισµός θέσεων για την ̟ραγµατο̟οίηση της εκδήλωσης «Φεστιβάλ 

γλυ̟τικής στην άµµο».  

 


