
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  

 Γάζι 21-7-2017  

Αριθ.  Πρωτ.:  14290 

 

Αριθµ.  Πρόσκλησης:  25   

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Αγα̟ητέ συνάδελφε,  την  Τετάρτη 26-7-2017 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.  Α̟όδοση τιµής στον χαράκτη Μιχαήλ Σηφάκη και τον ορειχαλκουργό Μανώλη 

Φλουρή για την φιλοτέχνηση του ε̟ίσηµου µεταλλίου ∆ήµου Μαλεβιζίου.  

2.   Ψήφισµα συµ̟αράστασης στο ∆ήµο Μήλου για τον ε̟ανα̟ατρισµό του 

Αγάλµατος της Αφροδίτης της Μήλου.  

3.  Α̟οδοχή των όρων των τρο̟ο̟οιητικών Κ.Υ.Α. της ΚΥΑ 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 ̟ερί ̟αραχώρησης α̟λής χρήσης αιγιαλού και  

̟αραλίας.  

4.   Τρο̟ο̟οίηση ̟ροϋ̟ολογισµού και έγκριση α̟όφασης διάθεσης ̟όρων µε  

α̟ευθείας ανάθεση για τη συνδροµή και αντιµετώ̟ιση της ̟υρκαγιάς στο 

ΒΙΟΠΑ Τυλίσου στις 9-7-2017 (ενδέκατη τρο̟ο̟οίηση).  

5.   Αναµόρφωση του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου οικ.  έτους 2017 (δωδέκατη 

τρο̟ο̟οίηση).  

6.   Αναµόρφωση του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου οικ.έτους 2017 (δέκατη τρίτη 

τρο̟ο̟οίηση) και της στοχοθεσίας του ∆ήµου έτους 2017 στα ̟λαίσια του 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) λόγω ανάληψης της υ̟ηρεσίας 

άρδευσης.  

7.  Έγκριση ανατρο̟ής ανάληψης υ̟οχρέωσης- α̟οδέσµευσης ̟ιστώσεων. 



8.  Καθορισµός ̟ροσωρινού τιµολογίου άρδευσης ∆ήµου Μαλεβιζίου.  

9.  Προσωρινή α̟αλλαγή α̟ό τα δηµοτικά τέλη της ̟ληγείσας α̟ό ̟υρκαγιά 

ε̟ιχείρησης «VATSINAS MATTRESS A.E.B.E.E.»,  ΒΙΟΤΑΧΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

στο ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου,  ∆.Ε.  Τυλίσου.  

10.  Ε̟ιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων  και έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης.  

11.  Έγκριση δα̟ανών ηχητικής κάλυψης και ̟ολιτιστικών εκδηλώσεων   

Αυγούστου και Σε̟τέµβρη 2017.       

12.  Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής άρθρου 5 ̟αρ. 4 του Ν. 3345/2007 για την αναµόρφωση  

των ̟ινάκων  κατάταξης της Ανακοίνωσης  αρ.  1/88Μ/2009 «Πλήρωση 

οργανικών θέσεων µόνιµου ̟ροσω̟ικού  µε σειρά ̟ροτεραιότητας» στο ∆ήµο 

Τυλίσου Ηρακλείου.  

13.  Συµ̟λήρωση της 254/2017 α̟όφασης του ∆.Σ.  µε θέµα :  «Έγκριση α̟οστολής 

ηλεκτρονικού αιτήµατος ̟ου εστάλη στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών για την 

̟λήρωση µίας -1- κενής  οργανικής  θέσης µονίµου ̟ροσω̟ικού 

αντα̟οδοτικού χαρακτήρα υ̟ηρεσιών καθαριότητας».  

14.  Α̟ευθείας  αγορά  ακινήτου ιδιοκτησίας Α̟λαδά Ελευθερίου,  ε̟ι των οδών 

Ελ.Βενιζέλου & Γ.  Πα̟ανδρέου – Γάζι,   ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης 4.400,74 €.   

15.  Χαρακτηρισµός της ε̟ιχείρησης «Αγροτικός Συνεταιρισµός Κρουσώνα» στη 

θέση «Κουτσουριάς» της ∆.Κ.  Κρουσώνα, ∆ήµου Μαλεβιζίου ως ε̟οχιακής.  

16.  Έγκριση τρό̟ου εκτέλεσης της εργασίας «Α̟οκοµιδή α̟ορριµµάτων της 

∆ηµοτικής Ενότητας Κρουσώνα»,  συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 74.400,00 €.  

17.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής του έργου:  «Αξιο̟οίηση και διαµόρφωση 

Άλσους Φόδελε».  

18.  Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής του έργου:  «Αντι̟ληµµυρική ̟ροστασία 

Λυκείου Γαζίου».  

19.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«∆ια̟λάτυνση δρόµου α̟ό τον οικισµό Φόδελε έως την Εθνική οδό».  

20.  Έγκριση Πρωτόκολλου οριστικής  ̟αραλαβής του έργου 

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ». 

21.  Έγκριση Πρωτόκολλου οριστικής  ̟αραλαβής του έργου «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΜΟΥ∆ΑΡΑ ΕΩΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ». 

22.  Έγκριση Πρωτόκολλου οριστικής  ̟αραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». 



23.  Έγκριση Πρωτόκολλου οριστικής  ̟αραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΩΝ». 

24.  Έγκριση Πρωτόκολλου οριστικής  ̟αραλαβής του έργου:  «Βελτίωση βατότητας 

δρόµου Κρουσώνα – Λιβάδι (α̟ό δεξαµενή Μο Κο̟έλι ̟ρος Βρωµονερό».  

25.  Έγκριση Πρωτόκολλου οριστικής  ̟αραλαβής του έργου :  «∆ιάνοιξη και 

διαµόρφωση τµηµάτων οδών Θριάµβου και Στεφανογιάννη της ∆Ε Γαζίου».  

26.  Έγκριση της µε αριθµό 124/2017 α̟όφασης του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ µε θέµα:  

«Τρο̟ο̟οίηση της 68/2017 α̟όφασης του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ, ως ̟ρος το άρθρο 5  

της Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ, ∆ήµου Μαλεβιζίου και 

Εργαστηρίου Το̟ικής Κοινοτικής Ανά̟τυξης του Τµήµατος Κοινωνικής 

Εργασίας  του ΤΕΙ Κρήτης για το σχεδιασµό ̟αρεµβάσεων κοινοτικής 

ανά̟τυξης».  

27.  Έγκριση της µε αριθµό 86/2017 α̟όφασης του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ µε θέµα: «Έγκριση 

Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντο̟ωλείου του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ». 

28.  Έγκριση της µε αριθµό 85/2017 α̟όφασης του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ µε θέµα: «Έγκριση 

Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας του ∆ΟΚΑΠΠΑΜ». 

29.  Έγκριση Έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Πενταετούς Ε̟ιχειρησιακού 

Προγράµµατος 2015-2019 ∆ήµου Μαλεβιζίου.  

30.  Ανασυγκρότηση ∆.Σ.  ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μαλεβιζίου κατό̟ιν 

̟αραίτησης µελών. 

31.  Ανασυγκρότηση ∆.Σ.  Α΄Βάθµιας Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής κατό̟ιν ̟αραίτησης 

ανα̟ληρωµατικού µέλους.  

 


