
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 19/09/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 9796 
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 13ης 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   

επηεμβρίοσ  2019, εκέξα Γεσηέρα  θαη ψξα 20:30΄ κ.κ. ζηελ 13η Σακηική 

σνεδρίαζη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα :  

 

1.Λήςε απφθαζεο πεξί ζπγθξφηεζεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο , ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 76 Ν. 4555/2018 ( ΦΔΚ 133/19-07-2018 /Σ΄ Α΄) 

(ΚΛΔΗΘΔΝΖ) , ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 3852/2010 

(ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ). 

 

2.Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αηξεηψλ κειψλ ζηηο πξνβιεπφκελεο  

επηηξνπέο  γηα ην έηνο 2019 . 

 

3.Οξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ( Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ. ) 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ . 
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4.Οξηζκφο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Δηαηξεία Αλάπηπμεο Πειίνπ Α.Δ. (Δ.Α.Π.  

Α.Δ. – Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

 

5.Δθινγή εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

ΠΔΓ.     

 

6.Οξηζκφο κειψλ ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ . 

 

7.Οξηζκφο κειψλ ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ . 

 

8.Οξηζκφο κειψλ  ζηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο ( Γ.Δ.Π. ) ηνπ Γήκνπ .  

 

9.Οξηζκφο κειψλ  Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ .  

 

10.Οξηζκφο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ . 

 

11.Οξηζκφο κειψλ ζην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 

12.Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ 3κεινχο επηηξνπήο γηα ηελ απαιιαγή πξαγκάησλ 

πνπ ηεινχλ ζε αρξεζηία. 

 

13.Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε αλαπιεξσηή ηνπ ζε επηηξνπή ηνπ 

Ληκελαξρείνπ Βφινπ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ 

αλαςπρήο . 

 

14.Οξηζκφο Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπγθξφηεζε Πξσηνβάζκησλ πκβνπιίσλ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ – Θεάηξσλ 

θαη Καηαζηεκάησλ Ν. Μαγλεζίαο.  

 

15.Οξηζκφο ππεπζχλνπ αηξεηνχ ζην πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε.  
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16.Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ Πνιενδνκία. 

 

17.πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ .  

 

18.Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζην Γ.. ηνπ Τ.ΓΗ..Α .  

 

19.πγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ εθηέιεζε Γηνηθεηηθψλ Απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζθξάγηζε θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο . 

 

20.Οξηζκφο Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ. 

 

21.Οξηζκφο Μειψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ. 

 

22.Αλακφξθσζε (4ε) πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 2019. 

 

23. Λήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ 

πνπ αθνξά ηελ ζχζηαζε ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

 

24.Οξηζκφο εθπξνζψπσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 17/09/2019 εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

25.Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

:Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: 

 "ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ, ΑΓ. 

ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΗ ΚΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ" Πξνυπνινγηζκνχ   

4.715.000,00€. 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζε Έληαμεο  ζην Πξφγξακκα Φηιφδεκνο Η ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξα

, επη » 

(ΟΜΑΓΑ Β). 
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26.Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα ην Αιηεπηηθφ Καηαθχγην Υνξεπηνχ, 

γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αιηεία θαη Θάιαζζα»,  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ:    1 «Προώζεζε ηες περηβαιιοληηθά βηώζηκες, 

αποδοηηθής ως προς ηε τρήζε ηωλ πόρωλ, θαηλοηόκοσ, αληαγωληζηηθής θαη 

βαζηδόκελες ζηε γλώζε αιηείας» ο οποίος ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηο 

 Εσρωπαϊθό Σακείο Θάιαζζας θαη Αιηείας κε ηίηιο  ««Αιηεσηηθοί ιηκέλες, 

ηόποη εθθόρηωζες, ητζσόζθαιες θαη θαηαθύγηα γηα έργα τωρίς 

προπαραζθεσαζηηθές ελέργεηες»». 

 

27.Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα ην Ληκάλη Αγίνπ Ησάλλε  , γηα ηελ 

ππνβνιή πξφηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  «Αιηεία θαη Θάιαζζα» ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ:    1 «Πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο, απνδνηηθήο σο 

πξνο ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, θαηλνηφκνπ, αληαγσληζηηθήο θαη βαζηδφκελεο ζηε γλψζε 

αιηείαο» ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο κε ηίηιν  ««Αιηεπηηθνί ιηκέλεο, ηφπνη εθθφξησζεο, ηρζπφζθαιεο θαη θαηαθχγηα 

γηα έξγα ρσξίο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο»». 

 

28.Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ : "Έξγα 

χδξεπζεο ζην Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ". πξνυπνινγηζκνχ 2.482.000,45€. 

Τπνβνιή αίηεζε Έληαμεο (Υξεκαηνδφη

». (ΟΜΑΓΑ Β). 

 

29.Τπνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν «Καηαζθεπή ξακπψλ γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», ζηα 

πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο IX ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζηνλ Α.Π. 

«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» θαη ηίηιν 

«Καηαζθεπή ξακπψλ θαη ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο». 

 
30.Τπνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν «Καηαζθεπή θη εμνπιηζκφο θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ 

δψσλ ζπληξνθηάο Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο X ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζηνλ Α.Π. «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» θαη ηίηιν «Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη 

εμνπιηζκφο εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο». 
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31.Τπνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 

ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», ζηα 

πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο X ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζηνλ Α.Π. 

«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» θαη ηίηιν 

«Δθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο ρψξαο». 

 

32.Λήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ δηαβάζεσλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ηνπ Γήκνπ. 

 

33.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξά 

επηζθεπέο ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

 

34.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6456/21-06-2019 αηηήζεσο ηνπ πιιφγνπ ησλ 

Απαληαρνχ Μαθξπξαρησηψλ «ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΝΗΚΔΡΖ». 

 

35.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί ζπκπιήξσζεο Κ.Α. ζε απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 9088/30-08-2019 εηζεγήζεσο ην αξκφδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

36.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί παξάηαζεο κίζζσζεο ζρεηηθά κε αίηεκα θ. 

Βφληδνπ Κσλζηαληίλνπ γηα ην θαηάζηεκα ην νπνίν εθκηζζψλεη ζην εκπνξηθφ θέληξν 

Αγίνπ Ησάλλε, θαηφπηλ  ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 8892/26-08-2019 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

 
 
 

                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 

                                                       ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                   
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