
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 18/04/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 4499 
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 : Πξφζθιεζε 7ης Σακηικής  σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2019 ηνπ  Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   

   

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζαο πξνζθαινχκε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 23η   

Απριλίοσ 2019, εκέξα Σρίηη θαη ψξα 8:00΄ κ.κ. ζηελ 7η Σακηική σνεδρίαζη ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα :  

 

1. Λήςε απφθαζεο πεξί απνδνρήο πνζνχ χςνπο 222.800,00€ απφ ην ΤΠΔΓΑ, 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 15-04-2019 εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

2. Αλακφξθσζε (3ε) πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 2019 . 

 

3. Λήςε απφθαζεο πεξί θαηαλνκήο πνζνχ επηρνξήγεζεο  πξνο λεζησηηθνχο θαη 

νξεηλνχο Γήκνπο, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4413/17-04-2019 εηζεγήζεσο .  

 

4.Έγθξηζε 1νπ Σξηκήλνπ εζφδσλ - εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. 

 

ΑΔΑ: ΨΒ0ΠΩΡΚ-ΦΕΖ



5. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε Σκεκάησλ 

Έληαμεο (Σ.Δ.) ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

θαηφπηλ ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Φ. Δηδ. Αγσγήο /3616/28-03-2019 εγγξάθνπ ηε Γ/λεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο. 

 

 6. Λήςε απφθαζεο γηα απνλνκή ηηκεηηθήο δηάθξηζεο ζηνλ Αξρηεξαηηθφ Δπίηξνπν 

Εαγνξάο, π. Γεκήηξην Ξπλνγαιά.  

 

7. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή  

ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο εθ ηνπ  ΚΑΓ 'ΝΑΝΟΠΟΤΛΔΗΟ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ' , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν   24 παξ. 8  Δδάθην  ε΄,  ηνπ  Ν 4182/2013 [Α΄185]. 

 

8. Λήςε απφθαζεο κε ζέκα : «Καζνξηζκφο θαη έγθξηζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο 

ππνηξνθηψλ έηνπο 2018 θαη έηνπο 2019, εθ ηνπ Κ.Α.Γ. Φηι. ραο Δπζ. Υξηζηνπνχινπ ην 

γέλνο Παλά», ζχκθσλα κε ηελ 52/2019  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

9. πδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ νηθφζηησλ δψσλ. 

 

10.Έγθξηζε πξαθηηθψλ Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ & 

Ακθηζβεηήζεσλ. 

 

11. Απνδνρή θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξά  θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηφπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. 

πξση. 41492/16-04-2019  εγγξάθνπ ηνπ Σ.Π.& Γαλείσλ. 

 

12. Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ Κάκπηλγθ Παπά Νεξφ, θαηφπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4406/17-04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ 

θαη ηεο απφ 10-04-2019 λνκηθήο γλσκάηεπζεο . 

 

13. Λήςε απφθαζεο πεξί εθκίζζσζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζηνλ νηθηζκφ Αγίνπ Ησάλλε, 

θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4399/17-04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

14. Λήςε απφθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. 3406/2019 αηηήζεσο ηνπ θνπ θνηηληψηε 

Γεψξγηνπ, γηα παξαρψξεζε δεκνηηθνχ ρψξνπ ζηνλ νηθηζκφ Αγίνπ Ησάλλε ηεο ΣΚ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, γηα δεκηνπξγία ρψξνπ ςπραγσγίαο, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4446/16-

04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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15. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνχ επ’ νλφκαηη θ. Αγγέιηθα 

Γεκήηξηνπ, θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4093/10-04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

16. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε αίηεζε  ηνπ θ. Αθέληνπ Γεκήηξηνπ, γηα 

έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, γηα ην θαηάζηεκα  πνπ 

δηαηεξεί ζηνλ νηθηζκφ Υνξεπηνχ ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν : «ΑΝΑΣΟΛΖ», 

θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4276/16-04-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο  ηνπ 

Γήκνπ καο.   

 

17. Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : "ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ Γ. 

ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ". 

 

18. Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζηελ Γηεζλή Σνπξηζηηθή 

Έθζεζε ζηελ Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ «ΣΑΞΗΓΗ 2019» θαη εμεηδίθεπζε πίζησζεο. 

 

19. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ , θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

πξση. 4349/16-04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

 

20. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

πξση. 4363/17-04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

21. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

πξση. 4433/16-04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

22. Λήςε απφθαζεο πεξί θάιπςεο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζε μελνδνρείν γηα ηελ 

δηακνλή πιεκκπξνπαζψλ, θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 4395/17-04-2019 εηζεγήζεσο ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο, θ. Κνληνγηψξγνπ Απφζηνινπ. 

 

23. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 820/30.01.2019 ηεο 

Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  κε ζέκα : «Καηαγγειία κίζζσζεο 

θαη ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ κηζζσκάησλ». 

 

24. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 831/30.01.2019 ηεο 

Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  κε ζέκα : «Καηαγγειία κίζζσζεο 

θαη ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ κηζζσκάησλ». 
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25. πδήηεζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 3393/27-03-2019 αηηήζεσο θ. Γαξαλησλάθε 

Δκκαλνπήι ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ «ΡΑΓΗΟ ΠΖΛΗΟ», ζρεηηθά κε 

ηνπνζέηεζε θεξαίαο θαη αλακεηαδφηε ζηνλ Γήκν καο. 

 

26. πδήηεζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4430/17-04-2019 αηηήζεσο ηνπ Ραδηνθσληθνχ 

ηαζκνχ «TOP FM», κε ζέκα : Δγθαηάζηαζε αλακεηαδφηε ηνπ Ρ/ «TOP FM 106,4». 

 

27. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαζηξνθή άρξεζησλ πιηθψλ ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 3942/08-04-2019 εηζεγήζεσο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 

28. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4080/10-04-2019 αίηεζεο 

ηνπ θ. Γνπιά Βαζηιείνπ ηνπ Παληειή, κε ηελ νπνία δεηά έιεγρν ζε πεδνχια πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία Μεηακφξθσζεο σηήξνο ζηελ Γ.Κ. Εαγνξάο. 

 

29. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4456/17-04-2019 αηηήζεσο 

ηνπ Α.Ο. ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΕΑΓΟΡΑ. 

 

30. πδήηεζε πεξί εμεχξεζεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηνλ νηθηζκφ Αγ. αξάληα Σ.Κ. 

Μαθξπξξάρεο. 

 

31. Πξφζιεςε πδξνλνκέσλ άξδεπζεο γηα ην έηνο 2019 ζηνλ Γήκν Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ. 

 

32. Έγθξηζε κειεηψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. 

 

33. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνχ επ’ νλφκαηη θ. Παπαζενδνζίνπ 

Διέλεο , θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2513/01-03-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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