
 

      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 03/05/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 5172 

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   6ης  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 7η   Μαΐοσ  

2018, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα  8.00΄μ.μ. ζηελ  6η Σακηική  σνεδρίαζη ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε επί ηνπ ζρεδίνπ Νόκνπ κε ηίηιν: « Μεηαξξύζκηζε ηνπ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – 

Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΟΣΑ [ Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΦΟ.Γ.Α» - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε 

θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ΤΠΔ», θαηόπηλ ησλ ππ΄αξηζκ. πξση. 

1537/27-04-2018  & 1606/02-05-2018 εγγξάθσλ ηεο ΚΔΓΔ. 
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2.Αλακόξθσζε (4ε) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθ. έηνπο 2018. 

 

3. Λήςε απόθαζεο πεξί ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην Πξόγξακκα ‘’Φηιόδεκνο’’ 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ » 

 

4. Λήςε απόθαζεο πεξί  ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην Πξόγξακκα  ‘’Φηιόδεκνο’’ 

«Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ησλ Γήκσλ 

ηεο Υώξαο» 

 

5.Λήςε απόθαζεο πεξί  ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην Πξόγξακκα ‘’Φηιόδεκνο’’ «Δπηζθεπή 

– πληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη αύιεησλ ρώξσλ θαη ινηπέο δξάζεηο» 

 

6.Λήςε απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 168.2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ 

πξόζιεςε πδξνλνκέσλ άξδεπζεο γηα ην έηνο 2018 ζηνλ Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ, 

θαηόπηλ κε απνδνρήο δηνξηζκνύ από δύν πδξνλνκείο άξδεπζεο. 

 

7.Kαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ  ησλ ζρνιείσλ 

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

 

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

πξση.  4807/25-04-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ ) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4936/27-04-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Γ.Κ. Εαγνξάο ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5122/02-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Πνπξίνπ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5124/02-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ . 
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12.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο  ) 

», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5126/02-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Γ.Κ. Εαγνξάο ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5128/02-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Κηζζνύ ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5166/03-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο ) 

», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5171/03-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Μνύξεζη ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5173/03-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ . 

 

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

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Αλειίνπ ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5176/03-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ . 

 

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

δεκηώλ κεηά από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα ζην δίθηπν Ύδξεπζεο νηθ. Αγίνπ Ησάλλε », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5195/03-05-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ . 
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19.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 5054/30-04-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΜΔ 

98297 . 

 

20.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 5168/03-05-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΟ 

9384 . 

 

     

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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