
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 15/03/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:2981  
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   5ης  Σακηικής  σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2019 ηνπ  

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   

   

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

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 20η   

Μαρηίοσ 2019, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα  06:30΄μ.μ. ζηελ  5η Σακηική    σνεδρίαζη ηνπ 

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Απνδνρή θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο ύςνπο 2.000.000,00€ πνπ αθνξά 

επηρνξήγεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ησλ νδηθώλ 

ππνδνκώλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ, 

Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Μαγλεζίαο, πνπ επιήγε από ηελ θπζηθή θαηαζηξνθή ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2018. 

 

2.Αλακόξθσζε (2ε ) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ 2019 & Σξνπνπνίεζε  Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο  2019. 

 

3.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: ηαηηθή κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ζενκελία ζηε Δ.Ε. Μνπξεζίνπ Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ – 

Τπνέξγν 1: ηαηηθή κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από 
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ζενκελία ζηε Δ.Ε. Μνπξεζίνπ Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( Σ.Κ. Κηζζνύ, Σ.Κ. 

Ξνξηρηίνπ θαη Σ.Κ. Μνπξεζίνπ ) , πξνϋπνινγηζκνύ 63.000,00€. 

 

4.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: ηαηηθή κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ζενκελία ζηε Δ.Ε. Μνπξεζίνπ Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ – 

Τπνέξγν 2: ηαηηθή κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από 

ζενκελία ζηε Δ.Ε. Μνπξεζίνπ Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο) , 

πξνϋπνινγηζκνύ 449.000,00€. 

 

5.Έγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΘΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΘΑ ΣΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑ, ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ –ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟ 2: 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΘΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΘΑ ΣΗ Δ.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑ, ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ –ΜΟΤΡΕΘΟΤ (ζέζεηο ηνπ Δ.Κ. Ζαγνξάο Ρέκα πκεώλ, 

Αγία Κπξηαθή1, Αγία Κπξηαθή 2 θαη ηεο Σ.Κ. Μαθξπξάρεο Θέζε Κνύθνο)», 

πξνϋπνινγηζκνύ 400.000,00€. 

 

6.Τπνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν: « Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ, κε ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ηνπ Δήκνπ 

Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ» , ζην Πξόγξακκα «ΦΘΛΟΔΗΜΟ ΘΘ» ζηελ Πξόζθιεζε V κε ηίηιν: 

« Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, γηα ηε 

δεκηνπξγία ή θαη αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ 

ησλ Δήκσλ ηεο ρώξαο». 

 

7.Έγθξηζε 1νπ ΑΠΕ ηνπ έξγνπ: Δηακόξθσζε Αύιεηνπ ρώξνπ Νεπηαγγείνπ σηήξα Δήκνπ 

Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ». 

 

8.Απνδνρή θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο πνπ αθνξά  θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ 

ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο & Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. 

πξση. 22117/27-02-2019  εγγξάθνπ ηνπ Σ.Π.& Δαλείσλ. 

 

9.Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ Κσιεηηείνπ Κιεξνδνηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ 1.2019 

Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Κ. Ζαγνξάο. 

 

10.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2554/04-03-2019 αηηήζεσο θ. 

Αθέληνπ Δεκήηξηνπ. 
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11.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ ( Δεκνζηεύζεηο) θαηόπηλ ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. 2365/27-02-2019 εηζεγήζεσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Δ.Ε. Μνπξεζίνπ θ. 

νπιδάηνπ Απόζηνινπ. 

 

12.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ ( Δεκνζηεύζεηο) θαηόπηλ ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. 1777/12-02-2019 εηζεγήζεσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Δ.Ε. Μνπξεζίνπ θ. 

νπιδάηνπ Απόζηνινπ. 

 

13.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν « Ννκηθέο Τπεξεζίεο 

– θ. Καξαγεσξγίνπ  », θαηόπηλ ηεο από 15-02-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ. 

 

14.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν « Ννκηθέο Τπεξεζίεο 

– θ. Καιηζνγηάλλεο », θαηόπηλ ηεο από 12-02-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ. 

 

15.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ, κε ζέκα: « Πξνκήζεηα 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θσηηζηηθώλ ζσκάησλ γηα ηελ ελεξγεηαθή , αηζζεηηθή θαη 

θηηξηνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ απηώλ, ηνπ 

Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Πξάζηλν Σακείν, εγγεγξακκέλε 

ζηνλ ΚΑ: 00-6117.01: Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ » , θαηόπηλ ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση:1789/12-02-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

16.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο ππεξεζηώλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2978/15-

03-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

17.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε παξάηαζε κίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ 

ζηνλ νηθηζκό Μπινπνηάκνπ ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

2603/05-03-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

18.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ΄νλόκαηη θ.Αγγέιηθα 

Δεκήηξηνπ , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2049/18-02-2019   εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

19.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ΄νλόκαηη θ.Καπαληάξε 

Γεώξγηνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2710/06-03-2019  εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 
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20.Λήςε απόθαζεο πεξί πξνέγθξηζεο δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ θαηόπηλ ησλ ππ΄αξηζκ. 

πξση. 2600/05-03-2019 & 2880/13-03-2019 εηζεγήζεσλ . 

 

21.Πξνέγθξηζε δηνξγάλσζε εθδήισζεο θαη ςήθηζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, θαηόπηλ 

ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2351/27-02-2019 εηζεγήζεσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Δ.Ε. Ζαγνξάο θ. 

Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ. 

 

22. Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο κεηαθίλεζεο αηξεηώλ. 

 

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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