
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 10/10/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:10599  
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ                                          
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ -  ΜΟΤΡΔΗΟΤ                     
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ          
     
       

ΠΡΟ:  1/. Σον Γήμαρτο Εαγοράς - Μοσρεζίοσ  

  2/.Σοσς Γημοηικούς σμβούλοσς 

  3/. Προέδροσς Κοινοηήηων 

              Όπως πίνακας αποδεκηών  

              4/. Προϊζηάμενοσς Γήμοσ    

              Εαγοράς - Μοσρεζίοσ                                                          

              5/. Λογιζηήριο Γήμοσ  

              Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

                                                                    6/. Σετνική Τπηρεζία  

                                                                    Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ  

 

ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε 15ης Σακηικής  σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2019 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 15η   

Οκηωβρίοσ 2019, εκέξα Σρίηη  θαη ώξα 19:30΄ κ.κ. ζηελ 15η Σακηική σνεδρίαζη ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα :  

 

1.Λήςε απόθαζεο πεξί ζύζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα ηηο θνηλόηεηεο, ζύκθσλα 

κε ηελ 62038/05-09-2019 Απόθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. ( ΦΔΚ 3440/11.09.2019 ηεύρνο Β΄). 

 

2.Λήςε απόθαζεο γηα άλνηγκα ινγαξηαζκνύ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, θαηόπηλ ηεο από 09-10-2019  εηζεγήζεσο ηεο Σακία ηνπ Γήκνπ. 

 

3.Λήςε απόθαζεο πεξί νξηζκνύ εθπξνζώπνπ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ινγαξηαζκώλ  

ΠΓΔ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηόπηλ ηεο από 09-10-2019  εηζεγήζεσο ηεο Σακία 

ηνπ Γήκνπ.   
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4.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί θαηαλνκήο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ αθνξά 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΟΛΔΗΩΝ ΔΣΟΤ 2019 - Γ ΚΑΣΑΝΟΜΖ, θαηόπηλ ηνπ 

ππ΄αξηζκ. πξση. 93363/20-09-2019 εγγξάθνπ ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ. 

 

5.Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 

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

ηνπ Ν. 3584/2007. 

 

6.Σξνπνπνίεζε ηεο 246/2019 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα: 

«Τπνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν «Καηαζθεπή ξακπώλ γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», ζηα 

πιαίζηα ηεο Πξόζθιεζεο IX ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζηνλ Α.Π. 

«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ» θαη ηίηιν 

«Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο». 

 
7.Σξνπνπνίεζε ηεο 248/2019 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα: 

«Τπνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν «Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 

ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», ζηα 

πιαίζηα ηεο Πξόζθιεζεο X ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζηνλ Α.Π. 

«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ» θαη ηίηιν 

«Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο ρώξαο». 

 

 
 
 

                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 

                                                       ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                   
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