
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 06/09/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:10466  

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ                                          

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ -  ΜΟΤΡΔΗΟΤ                     

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ          

   

                                                      ΠΡΟ:  1/. Σον Γήμαρτο Εαγοράς - Μοσρεζίοσ  

  2/.Σοσς Γημοηικούς σμβούλοσς 

  3/. Προέδροσς Γημοηικής 

  & Σοπικών Κοινοηήηων 

              Όπως πίνακας αποδεκηών  

              4/. Προϊζηάμενοσς Γήμοσ                                                                

              5/. Λογιζηήριο Γήμοσ  

              6/. Σετνική Τπηρεζία Γήμοσ 

                                                                     

ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε   11ης  Σακηικής  σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2018 ηνπ  

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   

 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζαο πξνζθαινύκε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 10η   

επηεμβρίοσ  2018, εκέξα  Γεσηέρα θαη ώξα  8:00 μ.μ. ζηελ  11η Σακηική  σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1. Αλακόξθσζε (9ε) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθ. έηνπο 2018. 

 

2.Έγθξηζε 2νπ Τξηκήλνπ εζόδσλ – εμόδσλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο– Μνπξεζίνπ. 

 

3.Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Φξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 

ηνπ Ν. 3584/2007. 

 

4.Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΓΓΠ 0014750 ΔΞ 2018/05-09-

2018 εγγξάθνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ην νπνίν δεηείηαη ηεθκεξησκέλε 

έθθξαζε γλώκεο από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην , ζε όηη αθνξά πηζαλή εμαίξεζε 

αηγηαινύ/σλ πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ, γηα εηδηθνύο ιόγνπο (ηζηνξηθνύο, 

πεξηβαιινληηθνύο , επηθηλδπλόηεηαο θ.ι.π. ), από δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ απιή ρξήζεο 

ηνπο , πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππόςε ζε λέεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ βξίζθνληαη ππό 

επεμεξγαζία. 

 

5.Λήςε απόθαζεο πεξί πξνέγθξηζεο δαπαλώλ εθδειώζεσλ. 
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6.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο λέαο παξνρήο ξεύκαηνο ζηελ θεληξηθή πιαηεία 

νηθηζκνύ Φνξεπηνύ. 

 

7.Λήςε απόθαζεο πεξί επέθηαζεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ. 

 

8.Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εθ λένπ δεκνπξάηεζε δεκνηηθνύ 

ειαηνπεξηβόινπ ζηελ ζέζε «Πνύληα» Τ.Κ. Μνύξεζη , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

9518/09-08-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

9.Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εθ λένπ δεκνπξάηεζε δεκνηηθνύ 

ειαηνπεξηβόινπ ζηελ ζέζε «Άγηνο Νηθόιανο» Τ.Κ. Τζαγθαξάδαο , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 9519/09-08-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

10.Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπξηζηηθνύ πεξηπηέξνπ ζηελ 

Τ.Κ. Ξνξπρηίνπ. 

 

11.Απνδνρή θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ  ησλ 

ζρνιείσλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ( 

Γ΄Καηαλνκή). 

 

12.Τξνπνπνίεζε ηεο 288.2018 Α.Γ.Σ. (Απνδνρή θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ 

θάιπςε δαπαλώλ  γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ  Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ). 

 

13.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 9776/20-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

14.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ναπαγνζσζηηθή 

θάιπςε πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( Φνξεπηό, Άγηνη Σαξάληα, 

Άγηνο Ισάλλεο, Παπά Νεξό & Μπινπόηακνο ) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10365/03-

09-2018   εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

15.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ναπαγνζσζηηθή 

θάιπςε πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( Φνξεπηό, Άγηνη Σαξάληα, 

Άγηνο Ισάλλεο, Παπά Νεξό & Μπινπόηακνο ) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10372/04-

09-2018   εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 
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16.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

αγσγώλ ύδξεπζεο – άξδεπζεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

10373/04-09-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

17.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ( Ιαηξόο Δξγαζίαο)», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10391/04-

09-2018   εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

18.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ( Ιαηξόο Δξγαζίαο)», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10392/04-

09-2018   εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

19.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο – 

Απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ (Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο – άξδεπζεο Γ. Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ)», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10394/04-09-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

20.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

έθηαθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Τ.Κ. 

Τζαγθαξάδαο)», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10426/05-09-2018  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

21.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

έθηαθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Τ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ)», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10427/05-09-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

                                                  

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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