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ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                          

Αριθμ. Πρόσκλησης    15 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη   01 - 06 - 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. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων και σύνταξη 

διακήρυξης, ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων 

του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 113.748,16€. (με  Φ.Π.Α.) , έγκριση διάθεσης 

πίστωσης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του  

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου προϋπολογισμού δαπάνης  74.400,00 €. 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 

«Κατασκευή Στέγαστρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα» 

4. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών 

εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Ροδιάς- 

Παλαιοκάστρου». 



5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της  υπ αρ 476/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλει στην εταρία με την 

επωνυμία ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ  το ποσόν τω 

8387,95 ευρώ πλεον τόκων και εξόδων 

6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την ασφάλιση μηχανήματος ΜΕ 124940   

ποσού   115,00 € .(Κ.Α. 20.6253.0001) 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 160,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας  

μοκέτας για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. (Κ.Α. 15.7135.0004)     

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.304,96 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια  Αναλωσίμων  (μελάνια ,δισκέτες, CD)». (Κ.Α. 10.6614.0001) 

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 7.500,00€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση γηπέδων». (Κ.Α. 15.6262.0001)  

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Γαζίου» . (Κ.Α. 10.6261.0008) 

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.781,40€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην ΔΕ Γαζίου» . 

(Κ.Α. 64.6262.0001) 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.781,40€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην ΔΕ 

Κρουσώνα» . (Κ.Α. 64.6262.0002)  

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.781,40€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην ΔΕ Τυλίσου» . 

(Κ.Α. 64.6262.0003)     

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 80.000,00€ για την εκτέλεση του έργου 

«Τσιμεντοστρώσεις δρόμων του Δήμου Μαλεβιζίου» .(Κ.Α. 30.7323.0002)     

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 30.000,00€ για την εκτέλεση του έργου 

«Κατασκευή ταφοπεδίων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου» . (Κ.Α. 

45.7326.001) 

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 12.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Καθαρισμός παραλιών του Δήμου»(Κ.Α. 70.6262.0003) 

17. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών 

σύνδεση με την υπηρεσία e-postirixis της εταιρείας Δήμος ΝΕΤ ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την ανάθεση της υπηρεσία e-

postirixis ) 



19. .Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν 

την Τοπική Κοινότητα Σάρχου.     

20. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν 

την Τοπική Κοινότητα Καλλεσών.     

21. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών 

εκπόνησης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μαλεβιζίου». 

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Κλάδεμα δέντρων κατά μήκος δημοτικών οδών ΔΕ Τυλίσου» (Κ.Α. 

35.6117.0003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


