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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                          

Αριθμ. Πρόσκλησης    18 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη   28 - 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. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού, για την 

εκτέλεση του έργου «Υποβρύχιος φωτισμός κόλπου Αγίας Πελαγίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 79.500,00€  

2. Έγκριση του πρακτικού 1 για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που 

εποπτεύει» 

3. Ορισμός δικηγόρου Ματθαιου Πηρουνάκη ως συνηγόρου υπεράσπισης  

δημοτικών συμβούλων στη δικασιμο της 29-6-2017 ενώπιων Τριμελούς 

Πλημμελειοδικειου Ηρακλείου  

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

935,07€ για την κατασκευή του έργου παραλλαγής-μετατόπισης δικτύου ΔΕΗ 

Α.Ε στην οδό Κώστα Φραγκούλη ( Ζ-1037/2016) στην Αγία Μαρίνα» 



5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.000,00 € για την επιμόρφωση 

προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. (Κ.Α. 00.6073.0001) 

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

Τοπική Κοινότητα Τυλίσου. (Κ.Α. 70.6279.0001) 

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

Δημοτική Κοινότητα Γαζίου. (Κ.Α. 70.6279.0001) 

8. «Παράταση προθεσμίας τακτοποίησης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου ποσού 1.658,26 ευρώ για 

για την παραλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. στην Δ.Κ. Τυλίσου» 

9. «Παράταση προθεσμίας τακτοποίησης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου ποσού 293,72 ευρώ για τη 

σύνδεση κτιρίου Φουντουλάκειου – Βιβλιοθήκη Κρουσώνα με το δίκτυο  

διανομής χαμηλής τάσης». 

10.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διερεύνηση 

διαφοροποιημένων τύπων χωρικών ενοτήτων για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης στο Δήμο Μαλεβιζίου» (12.000,00 ευρώ 

στον Κ.Α. 30.6117.0001) 

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.403,06 € για την εκτέλεση της εργασίας 

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

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


