
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 19/03/2018     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 3265 
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   4ης  Σακηικής  σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2018 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   

Μαρηίοσ 2018, εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα  7.30΄μ.μ. ζηελ  4η Σακηική  σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.  Αλακόξθσζε (3ε) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ - εμόδσλ  νηθ. έηνπο 2018. 

 

2.Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 

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

ηνπ Ν. 3584/2007. 

 

3.Πξνέγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 3199/16-03-

2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ  Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

4.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί θάιπςεο δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηελ  επίζθεςε  

ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο  γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ 

– θαηαγξαθώλ δεκηώλ πνπ ππέζηε ν Γήκνο καο, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 

3211/16-03-2018 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  
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5.πδήηεζε επί ηεο κε αξηζκό 3/2018 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Κηζζνύ κε 

ζέκα: «Λήςε απόθαζεο πεξί αηηήκαηνο θ. Γθακαιέηζνπ Θεόδσξνπ γηα επαλαιεηηνπξγία 

θνηλνηηθήο νδνύ ζηελ Σ.Κ. Κηζζνύ». 

 

6.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10577/12-10-2017 αηηήζεσο θαο νπιηάλε 

Καιιηόπεο. 

 

7.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 888/05-02-2018 αλαθνξάο – πξόηαζεο ηνπ θ. 

Ιαηξίδε ηαύξνπ θαη ινηπώλ . 

 

8.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  1696/23-02-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

9.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  2548/09-03-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

10.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3219/16-03-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

11.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3222/16-03-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

12.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3220/16-03-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

13.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3227/16-03-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

14.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3228/16-03-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

15.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3261/19-03-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

16.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο (Teleheart), θαηόπηλ 

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

17.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαοκε ηίηιν: «Γηαρεηξηζηηθή 

Δπάξθεηα ΔΒΔΣΑΜ» , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

18.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Καηαγξαθή 

κνλνπαηηώλ», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 
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19.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο- Ρήγαο Αληώληνο », θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο- Ρνύζζαο Γεώξγηνο », θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο-  Αιηίλεο ηπιηαλόο – Βέξγνο », θαηόπηλ εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο-  Γίπιαο Γεκήηξηνο», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο-  θιεζξηώηεο Γεκήηξηνο  », θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο-  Γινύκεο», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο-  Πξώηαο», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

26.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  επεηγνπζώλ εξγαζηώλ  

απνρηνληζκνύ δεκνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ ( Γίπιαο) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

27.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  επεηγνπζώλ εξγαζηώλ  

απνρηνληζκνύ δεκνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ ( Μήηξνπ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

28.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  επεηγνπζώλ εξγαζηώλ  

απνρηνληζκνύ δεκνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ ( Ρνύζζαο ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 
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29.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  επεηγνπζώλ εξγαζηώλ  

απνρηνληζκνύ δεκνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ ( Πξώηαο ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

30.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  επεηγνπζώλ εξγαζηώλ  

απνρηνληζκνύ δεκνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ ( Ρήγαο ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

31.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  επεηγνπζώλ εξγαζηώλ  

απνρηνληζκνύ δεκνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ ( Γινύκεο) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

32.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  επεηγνπζώλ εξγαζηώλ  

απνρηνληζκνύ δεκνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ ( Βαζηιείνπ) , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

     

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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