Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Γάζι , 24/ 03/ 2017
Αρ. Πρωτ: 4788
Αριθμ. Πρόσκλησης

09

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 28 - 03 - 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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση για Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Ίδρυση τοπικού γραφείου
τουριστικής πληροφόρησης περιοχής Αγ.Πελαγίας Δ.Δ. Αχλάδας (Δήμου
Μαλεβιζίου)» ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ
2. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης 2.692,50 € για την αντιμετώπιση της
δαπάνης αγοράς ακινήτου για την ανάδειξη του μνημείου του πύργου των
Καλλεργών και της εκκλησίας της Παναγίας στη Δ. Κοινότητα Ροδιάς. (Κ.Α.
70.7112.0001)
3. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 1.500,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών
αποζημίωσης ελεγκτών δόμησης. (Κ.Α. 30.6112.0001)
4. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 10.000,00 € για την αγορά ακινήτου εντός του
οικισμού Κεραμουτσίου, ιδιοκτησίας Κουρούπη Μαρίας. (K.A. 30.7112.0002)
5. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 4.400,74 € για την αγορά ακινήτου στο Γάζι για
τη διαπλάτυνση της οδού Ελ. Βενιζέλου, ιδιοκτησίας Απλαδά Γεωργίου. (Κ.Α.
30.7112.0003)
6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 5.951,96 € για την αντιμετώπιση δαπανών
εκπόνησης της μελετης «Περιβαλλοντική- γεωλογική-υδροτεχνική μελέτη
Καλεσσών». (Κ.Α. 40.7421.0017)
7. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 1.500,00 € για τα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων
της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου, για το τρέχον οικονομικό έτος.(Κ.Α.
30.6422.0001)
8. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 171.120,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών της
προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων». (Κ.Α. 20.7132.0001)
9. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 500,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης
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προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια, για το τρέχον οικονομικό
έτος. (Κ.Α.00.6073.0001)
10. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 19.537,44 € για την αντιμετώπιση δαπανών της
εργασίας «Υπηρεσίες φύλαξης πινακοθήκης Τυλίσου». (Κ.Α. 15.6278.0001)
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 485.904,05 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης
εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδόμηση της περιοχής Μεγάλος Λάκκος (ΠΕ24)» του
Δήμου Μαλεβιζίου. (Κ.Α. 40.7421.0004)
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.769,00 € για την εκτέλεση της εργασίας
«Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Μαλεβιζίου» (Κ.Α. 30.6262.0003)
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.769,00 € για την εκτέλεση της εργασίας
«Καθαιρέσεις και διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων». (Κ.Α. 30.6262.0002)
14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.310,80 € για την εκτέλεση της προμήθειας
«Προμήθεια Λογισμικών προγραμμάτων υπηρεσιών του Δήμου» (Κ.Α. 10.7134.0002)
15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.999,29 € σε βάρος του κ.α 10.6612 για την
εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου.(Κ.Α. 10.6612)
16. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για συντήρηση και επέκταση τηλεπικοινωνιακών
δικτύων και δικτύων δεδομένων Δήμου Μαλεβιζίου. (Κ.Α. 10.6264.0004)
17. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 336,55€
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». (Κ.Α. 20.7325.0002)
18. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,72€
για τη χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 54654452 για την
σύνδεση κτιρίου Φουντουλάκειο - Βιβλιοθήκη Κρουσώνα με το δίκτυο διανομής
χαμηλής τάσης (Κ.Α. 15.7325.0001)
19. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.658,26€,
για την παραλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. στην Δ.Κ. Τυλίσου» (Κ.Α.
20.7325.0003)
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας
«Συντήρηση αλουμινένιων κουφωμάτων δημοτικών καταστημάτων».
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