
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 21/03/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:3217  
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 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 27η   

Μαρηίοσ  2019, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα  06:30΄ κ.κ. ζηελ  6η Σακηική    σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Έγθξηζε πηλάθσλ  κεζνπξόζεζκσλ πξνβιέςεσλ ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζηνλνκηθήο  ηξαηεγηθήο  (ΜΠΓ) 2020-2023, θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. νηθ. 

18248/13-03-2019 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 

2.Λήςε απόθαζεο πεξί εγθξίζεσο ηεηξαεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ( κόληκνπ – ΗΓΑΥ) γηα ηα έηε 2020,2021,2022 & 2023 θαη θαζνξηζκνύ 

ζηξαηεγηθώλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πεξηόδνπ 

2020-2023, βάζεη ηεο ππ΄αξηζκ. Δγθπθιίνπ :10/20616/20-03-2019 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ. 
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3.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: "ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ  θ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ 

ΑΠΟΣΤΠΩΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΖΝΟΜΟΤΔΗΟΤ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ" 

 

4.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: "ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΖΝΟΜΟΤΔΗΟΤ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ" 

 

5.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: "ΔΗΓΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ: ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΖΝΟΜΟΤΔΗΟΤ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ Γ.Κ. 

ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ" 

 

6.Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ Γήκν Βόινπ, γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: " ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΥΩΡΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 5X5 – ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΛΑΚΚΑ ΚΩΛΔΣΖ, Γ. ΕΑΓΟΡΑ 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ " 

 

7.Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ: Γηακόξθσζε Αύιεηνπ ρώξνπ Νεπηαγσγείνπ σηήξα 

Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ».( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

8.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ ( Γεκνζηεύζεηο) θαηόπηλ ηεο 

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

νπιδάηνπ Απόζηνινπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

9.Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ ( Γεκνζηεύζεηο) θαηόπηλ ηεο 

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

νπιδάηνπ Απόζηνινπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

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

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

ηνπ Γήκνπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

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

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

ηνπ Γήκνπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 
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12.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ, κε ζέκα: « Σερληθή 

Τπνζηήξημε ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δαπάλεο κε ηίηιν:« Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θσηηζηηθώλ ζσκάησλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή , αηζζεηηθή θαη θηηξηνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη ησλ 

ππαίζξησλ ρώξσλ απηώλ, ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 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 Γήκνπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

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

03-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

14.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 Γήκνπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

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

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

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

16.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 Γήκνπ. ( εμ΄αλαβνιήο ) 

 

17.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12697/01-11-2018 αηηήζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΠΑΝΟ ΠΑΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», κε ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε κίζζσζεο 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο. 

 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 
                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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