
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 08/12/2017     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 15548 
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   18ης  Σακηικής σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2017 ηνπ  

Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   

   

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

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 14η   

Γεκεμβρίοσ  2017, εκέξα Πέμπηη θαη ψξα  06.30΄μ.μ. ζηελ  18η Σακηική    σνεδρίαζη 

ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Αλακφξθσζε (6ε) Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ νηθ. έηνπο 2017 . 

 
2.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο  ή κε ηειψλ γηα ην έηνο 2018. 

 

3.Έγθξηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2018. 

 

4.Έγθξηζε 3νπ Σξηκήλνπ εζφδσλ – εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2017 ηνπ Δήκνπ 

Ζαγνξάο– Μνπξεζίνπ. 

 

5.πδήηεζε  θαη ιήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή παξαζηαηηθψλ , θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

Λνγηζηεξίνπ πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ. 

 

6.Λήςε απφθαζεο γηα εθ λένπ ππνβνιή αηηήκαηνο ζην ΑΕΠ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπιήξσζε δηνξηζηένπ πνπ δελ απνδέρζεθε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζε θελή νξγαληθή ζέζε 
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ηνπ ΟΕΤ ηνπ Δήκνπ καο, θιάδνπ ΔΕ Δηνηθεηηθνχ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ Ν. 

4483/2017, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 134 ηνπ Ν. 4504/2017, ιφγσ ζνβαξψλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ επηβάιινπλ άκεζα ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ θελήο ζέζεο . 

 

7.Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο πνζνχ 100.000,00€ γηα πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ 

θαη θαηαζηξνθψλ απφ ζενκελίεο. 

 

8.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε έγθξηζε εξγνηαμηαθήο παξνρήο ξεχκαηνο ζην  

Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην  Ζαγνξάο. 

 

9.Πξνέγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ  , θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ  Σκήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ.  

 

10.Έγθξηζε Πξαθηηθψλ Επηηξνπήο Επίιπζεο Φνξνινγηθψλ Δηαθνξψλ & Ακθηζβεηήζεσλ 

ηνπ Δήκνπ. 

 

11.πδήηεζε πεξί αίηεζεο θ. Μπαξνχηα Αζαλάζηνπ, ζρεηηθά κε δηάλνημε δξφκνπ εληφο 

νηθηζκνχ Υνξεπηνχ. 

 

12.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήζεσο θ. Επζηαζίνπ Αζαλάζηνπ γηα θνπή 

πιαηάλσλ. 

 

13.Λήςε απφθαζεο γηα ρνξήγεζε - αλαλέσζε αδεηψλ παξαγσγψλ - πσιεηψλ ιατθψλ 

αγνξψλ. 

 

14.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 11/2017 Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απφθαζεο επί αηηήζεσο Δειεγηάλλε πξαγψο ». 

 

15.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 12/2017 Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απφθαζεο επί αηηήζεσο Ειέλεο Μπαγηάθα ». 

 

16.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 15260/01-12-2017 εηζεγήζεσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

θ. Κνληνγηψξγνπ Απφζηνινπ γηα δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Δήκνπ.   

 
17.Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Πξνβνιή ηνπ 

Δήκνπ ζην Δηαδίθηπν », ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  15457/06-12-2017  εηζήγεζε 

ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 
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18.Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Τπεξεζίεο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ Δήκνπ ζηελ Δηεζλή Έθζεζε ηεο Θηαιίαο « TTD RIMINI INCONTRI 12-

14/10-2017», ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  15458/06-12-2017  εηζήγεζε ηνπ 

αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

19.Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Τπεξεζίεο 

εθζεζηαθήο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηελ Έθζεζε 

PHILOXENIA 2017 », ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  15460/06-12-2017 εηζήγεζε 

ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

20.Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: « Τπεξεζίεο γηα ηελ 

ελνηθίαζε ρψξνπ 8 η.κ. γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηελ 

Έθζεζε PHILOXENIA 2017 », ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  15461/06-12-2017 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

21.Λήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 15297/04-12-2017 πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ αζθάιηζεο νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δήκνπ. 

 

22.Έγθξηζε πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο & Παξαδνηέσλ ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη 

νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ». 

 

23.Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:   

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ.Ε. ΜΟΤΡΕΘΟΤ». 

 

24.Οξηζκφο Επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΓΗΠΕΔΟΤ 5x5 

ΣΟΝ ΟΘΚΘΜΟ ΜΑΚΡΤΡΑΥΗ». 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 
                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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