
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γάζι , 13/ 07/ 2017     

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Αρ. Πρωτ: 13721                       

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                          

Αριθμ. Πρόσκλησης    20 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη  25 - 07 - 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. Καθορισμός Προσωρινού τιμολογίου άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου .  

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού  και έγκριση απόφασης διάθεσης πόρων με 

απευθείας ανάθεση για την συνδρομή και αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο 

ΒΙΟΠΑ Τυλίσου στης 09-07-2017 (εντέκατη Τροποποίηση) 

3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 (δωδέκατη 

τροποποίηση). 

4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 (δέκατη τρίτη 

τροποποίηση)  και της στοχοθεσίας του Δήμου έτους 2017 στα Πλαίσια του 

Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) λόγω ανάληψης της Υπηρεσίας 

Άρδρευσης . 



5. Προσωρινή απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη της πληγείσας από Πυρκαγιά 

Επιχείρησης «Vatsinas Μattress A.Ε.Β.Ξ.Ε» βιοτεχνίας στρωμάτων στο 

ΒΙΟ.ΠΑ Τυλίσου , Δ.Ε. Τυλίσου. 

6. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση εγγράφου. 

7.   Έγκριση απόφασης Ορισμού δικηγόρου Ματθαίου Πηρουνάκη ως 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση των δημοτικών 

συμβούλων Εμμανουήλ Σαμόλη, Αριστομένη Σαλούστρο,  και Δράκου Μαρή   

στη δικάσιμο της 29-6-2017 ενώπιων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Ηρακλείου . 

8. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για τη μίσθωση 

ακινήτου στέγασης τη σχολικής μονάδας του 2ου Νηπιαγωγείου Γαζίου 

(ολοήμερο τμήμα) 

9. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτού   

διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού 

χλοοτάπητα στο γήπεδο ¨ΑΛΜΥΡΟΣ¨ Δήμου Μαλεβιζίου», και έγκριση 

Πρακτικού κλήρωσης για την σύσταση της επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισμού προϋπολογισμού δαπάνης 282.000,00€. 

10. Κατάρτιση Όρων και Σύνταξη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκτέλεση του 

Έργου: «Κατασκευή ταφοπεδίων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου» και 

έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για την σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής 

του διαγωνισμού προϋπολογισμού δαπάνης  80.000,00€. 

11. ̈Κατάρτιση Όρων και Σύνταξη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκτέλεση 

του Έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων του Δήμου Μαλεβιζίου» και έγκριση 

Πρακτικού κλήρωσης για την σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, προϋπολογισμού δαπάνης  160.000,00€. 

12. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – αποδέσμευση πιστώσεων. 

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμό όρων διακήρυξης και 

συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», προϋπολογισμού 

δαπάνης  104.993,28€. 

14. Έγκριση  διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας «παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας» ,  

έγκριση τεχνικής έκθεσης , τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων της  

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας» 



προϋπολογισμού δαπάνης 18.786,00 € με ΦΠΑ 24%, έγκριση διάθεσης 

πίστωσης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού. 

15. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού « Διαμόρφωση χώρων 

μετά από κατεδάφιση εντός οικισμού Ροδιάς». 

16. Έγκριση πρακτικών, ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την 

άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή 

του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2017.     

17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας , μίσθωσης ακινήτου για χρήση του ως 

Δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Αμμουδάρα.    

18. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας , μίσθωσης ακινήτου  για χρήση του ως 

Δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Πολύδροσο.   

19. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών 

εκπόνησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 

«Γαζίου» (Π.Ε.22) του Δήμου Μαλεβιζίου». 

20. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για συνεχιζόμενα έργα-

υπηρεσίες. 

21. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της 

υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του 

Δ.Σ., των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων , των Ληξιαρχείων του Δήμου 

και των Δ.Σ., Α/Βάθμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2017 . 

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

την Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου. ( 1.000,00 € Κ.Α 70.6279.0001) 

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

την Τοπική Κοινότητα Καμαρίου.    ( 1.000,00 € Κ.Α 70.6279.0001) 

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.600,00€ για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια υλικών για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες» .  (Κ.Α. 

64.6662.0001)   

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 23.795,60 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης εγγράφων και διάθεσης δεδομένων».    

(Κ.Α. 10.7134.0009) 

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.993,01€ για την εκτέλεση της εργασίας 

«Υπηρεσίες καταλογράφησης  ταξινόμησης και ταξιθέτησης τεκμηρίων για τη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη». (Κ.Α. 15.6117.0001) 



27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας 

«Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων εντός οικισμού Τυλίσου». 

(Κ.Α. 30.6262.0010) 

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.281,60 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Φιλοξενία ιστοσελίδων και καταχωρήσεων Domain Name». (Κ.Α. 

00.6452.0002) 

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

σκυροδέματος για τις ανάγκες της  Τ.Κ. Καλεσών» . (Κ.Α. 64.6662.0002)   

30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης  για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». (Κ.Α. 

70.6654.0001)     

31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.781,40 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». (Κ.Α. 70.6262.0001)   

32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.968,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού».  (Κ.Α. 

10.7134.0006)        

33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.380,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης  προνοιακών επιδομάτων». (Κ.Α. 

10.6266.0006) 

34. 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) 

35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.960,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας 

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

36. Ψήφιση πίστωσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» προϋπολογισμού δαπάνης 

7.440,00 €. 

37. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 336,55€ (με ΦΠΑ 24%), που εκδόθηκε κατά το 

οικονομικό έτος 2017, για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 Kva με 

αριθμό 54654930 για την σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του 

έργου Ηλεκτροφωτισμός εισόδου οικισμού Τυλίσου.      



38. Αποδοχή δικαιολογητικών διαγωνισμού, του αναδόχου εκπόνησης της 

μελέτης «Πολεοδόμηση δυτικού τμήματος της περιοχής ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ 

(ΠΕ29) του Δήμου Μαλεβιζίου».      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


