
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 17/11/2017     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:14688  
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  
              Εαγοράς – Μοσρεζίοσ 

                                                                    6/. Σετνική Τπηρεζία  
                                                                    Γήμοσ Εαγοράς – Μοσρεζίοσ  

 
ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε   14ης  Σακηικής σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2017 ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   
   
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζαο πξνζθαινύκε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 23η   
Νοεμβρίοσ 2017, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα  18:00   ζηελ  14η  Σακηική    σνεδρίαζη ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  
 
 
1.Σξνπνπνίεζε Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

2.Έγθξηζε  δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ζε 

ζπλέρεηα ηεο ππ΄αξηζκ 4100/05.05.2017 δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ηεο 

ππ΄αξηζκ.  10679/05.12.2016 δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ, θαηόπηλ 

εηζεγήζεσο ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

 

3. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί κεηαβνιήο ή κε ζρνιηθώλ κνλάδσλ Α/ζκηαο & 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

 

4. Kαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ  ησλ ζρνιείσλ 

Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( Γ΄ Καηαλνκή). 

 

5. Λήςε απόθαζεο γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζην Υξεκαηνδνηηθό 

Πξόγξακκα Δπηρνξήγεζεο Μειεηώλ Ωξίκαλζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ή Έξγσλ Γεληθνύ 

Δλδηαθέξνληνο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ.  
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6.Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο σο πξνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ « 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 500 m3  ΣΖ ΘΔΖ 

ΑΘΩΝΑ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΠΖΓΖ ΓΡΑΚΟΠΖΛΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΕΑΓΟΡΑ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ»   

 

7. Δπέθηαζε Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ. 

 

8.Έγθξηζε  1νπ ΑΠΔ  ηνπ έξγνπ : «ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Γ.Δ. ΕΑΓΟΡΑ». 
 

9. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί έληαμεο δεκνηηθώλ βνζθήζηκσλ γαηώλ ζηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα βνζθήο . 

 

10.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: « ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΕΖΜΗΩΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΖ Γ.Δ. ΕΑΓΟΡΑ». 

 

11.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΕΖΜΗΩΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ». 

 
12.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: «ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΓΡΑΜΜΖ ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΑΠΟ ΛΗΜΑΝΗ 

ΥΟΡΔΤΣΟΤ ΔΩ ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ Γ.Δ. ΕΑΓΟΡΑ». 

 

13.Απνινγηζκόο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 2017, πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ 

θαη έγθξηζε εθζέζεσλ  γηα ην έηνο 2018. 

 

14.Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηελ 

Έθζεζε ηεο Βαξζνβίαο  GRECKA PANORAMA 2017.  

 

15. Λήςε απόθαζεο πεξί εθ λένπ δεκνπξάηεζεο ή απεπζείαο αλάζεζεο δεκνηηθνύ 

ειαηνπεξηβόινπ ζηελ ζέζε «Βακβαθηά» ηεο Σ.Κ. Μνύξεζη, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση. 14422/10-11-2017 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

16.Πξνέγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδήισζεο , ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 14623/16-

11-2017 εηζήγεζεο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

17. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ & 

Ακθηζβεηήζεσλ ηνπ Γήκνπ. 
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18. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Μεηαθνξά 

ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 28εο Οθησβξίνπ ζηε Γ.Δ. 

Εαγνξάο », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  14429/10-11-2017 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

19.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Γεκνζηεύζεηο », 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  13950/01-11-2017 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

20.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  κε ηίηιν: « Γεκνζηεύζεηο », 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  10878/18-10-2017  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

21. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 13767/27-10-2017 πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 3036 . 

 

22. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 13768/27-10-2017 πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 8492 . 

 

23. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 13649/24-10-2017 πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 2970 . 

 

24. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 13648/24-10-2017 πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΒΟΥ 2483 . 

 

25. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 13650/24-10-2017 πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 3004 . 

 

26. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 13651/24-10-2017 πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 3004 . 
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27. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 13717/26-10-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

εξγαζηώλ  κε ηίηιν: « ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Δ. ΕΑΓΟΡΑ ». 

 

28. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 13714/26-10-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

εξγαζηώλ  κε ηίηιν: « ΑΠΟΚΛΑΓΩΖ ΓΔΝΣΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ ». 

 

29. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 13713/26-10-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

εξγαζηώλ  κε ηίηιν: « ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ Γ.ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

(Σ.Κ. ΚΗΟΤ) ». 

 

30. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14085/03-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

εξγαζηώλ  κε ηίηιν: « ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ (ΗΑΣΡΟ 

ΔΡΓΑΗΑ)». 

 

31. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14196/07-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « Μεηαθνξά γξαθηθήο ύιεο ». 

 

32. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14189/07-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « Μεηαθνξά εμαξηεκάησλ Ύδξεπζεο  ». 

 

33. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14171/07-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « Μεηαθνξά αληαιιαθηηθώλ κεραλήκαηνο από ην Ακαμνζηάζην ζηε 

Λάξηζα θαη επηζηξνθή απηώλ ». 

 

34. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14226/07-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Ζ/Τ ». 

 

35. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14224/07-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « πληήξεζε – Τπνζηήξημε ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ησλ 

Οηθνλνκηθώλ & Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2017 ». 

 

36.Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14215/07-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « πληήξεζε – Τπνζηήξημε ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ησλ 

Οηθνλνκηθώλ & Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2017 ». 

 

37.Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14211/07-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « Τπεξεζίεο ινγηζηηθήο Τπνζηήξημεο  ηνπ Γήκνπ ρξήζεο 2017». 
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38. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14291/08-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « Γεκνζηεύζεηο ». 

 

39. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14437/13-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « Τπνβνιή εξσηεκάησλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο βάζεο 

πιεξνθνξηώλ θαη εθαξκνγώλ ΟΣΑ θαη Ννκηθώλ ηνπο Πξνζώπσλ ». 

 

40. Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 14450/13-11-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

εξγαζηώλ κε ηίηιν: « Δξγαζίεο πληήξεζεο Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ Γ.Δ. Μνπξεζίνπ ». 

 

41.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  & παξαδνηέσλ ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε 

ηίηιν  "Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκώλ θαη νηθηζηηθώλ 

ππθλώζεσλ, ζην πιαίζην αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ". 

 

42.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο  4νπ Λνγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:« 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΡΖΝΩΝ Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ». 

 

43. Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Καζαξηζκόο 

Αγξνηηθνύ Γηθηύνπ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Κηζζνύ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

44. Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Καζαξηζκόο 

Αγξνηηθνύ Γηθηύνπ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Πνπξίνπ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

45. Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Καζαξηζκόο 

Αγξνηηθνύ Γηθηύνπ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Μνπξεζίνπ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 
46.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ»,  θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

 
47.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πιινγή 

ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ πθηζηάκελα κνλνπάηηα ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο 
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Μνπξεζίνπ», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

 
48.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΩΡΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ  ΓΖΜΟΤ ΜΔ 

ΥΡΖΖ GIS». 

 
49.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΚΑΘΑΡΗΜΟ-

ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΡΔΑΣΗΩΝ-ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΠΖΓΩΝ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ». 

 
50.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 7/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Δπαγγειίαο Βεληέξε». 

 

51.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 8/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Ησάλλε Πάξλνπ». 

 

52.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 9/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο ιέπεξ Νηόξηο ». 

 
53.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 14134/06-11-2017 αηηήζεσο ηνπ θ. Μάξηδνπ 

Υξηζηόδνπινπ. 

 

54.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10708/16-10-2017 αηηήζεσο θνπ . Γεώξγηνπ 

Γαλσηόπνπινπ ηνπ Γεκεηξίνπ  θαη θαο Αγνξίηζαο, ρήξαο Γεκεηξίνπ Γαλσηόπνπινπ. 

 
55. Λήςε απόθαζεο γηα ρνξήγεζε - αλαλέσζε αδεηώλ παξαγσγώλ - πσιεηώλ ιατθώλ 

αγνξώλ. 

 

56. Λήςε απόθαζεο πεξί επηζηξνθήο πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ επ΄νλόκαηη 

θ. Εαθνιίθνπ Ησάλλε, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13507/20-10-2017 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 
                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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