
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 07/12/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 14099 

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  

              6/. Σετνική Τπηρεζία Γήμοσ 

                                                                     

ΘΔΜΑ : Πρόζκληζη   14ης  Σακηικής  σνεδρίαζης  οικ. έηοσς 2018 ηοσ  

Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ .   

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζαο πξνζθαινύκε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 11η   

Γεκεμβρίοσ  2018, εκέξα  Σρίηη  θαη ώξα  06:00 μ.μ. ζηελ  14η Σακηική  σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Αλακόξθσζε (11ε) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθ. έηνπο 2018. 

 

2.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ή κε ηειώλ γηα ην έηνο 2019. 

 

3.Έγθξηζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

4.Έγθξηζε απνινγηζκνύ 2018 θαη πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην έηνο 2019 ηεο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο & Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

5.Πξνέγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο 

εμσηεξηθνύ γηα ην έηνο 2019 θαη εμεηδίθεπζε πνιπεηνύο δηάζεζεο πίζησζεο  νηθ. 

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εηώλ 2018-2019, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 14018/05-12-2018 

εηζεγήζεσο. 

 

6. Σξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο νηθ. έηνπο 2018 σο πξνο ηελ ρξεκαηνδόηεζε : 

Γηα ηνλ θσδηθό 30-7311.83 "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΑΗ ΓΗΑΝΝΖ "  από 

Δπηρνξήγεζε  ζε Σαθηηθά  & ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο πεξί θαηαλνκήο ΑΣΑ γηα ηνπο 

θσδηθνύο  30-7333.35 ΚΑΗ 30-7333.38, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

7.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο Ηζνινγηζκνύ 2017 ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ., ζύκθσλα κε ηελ 

9/2018 Απόθαζή ηεο. 
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8.Λήςε απόθαζεο πεξί Αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018  ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ., 

ζύκθσλα κε ηελ 10/2018 Απόθαζή ηεο. 

 

9.Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε παξαρώξεζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ Βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

10. πδήηεζε επί πξνηάζεσο  γηα  δεκηνπξγία θαη ζύζηαζε  Γηαδεκνηηθνύ πλδέζκνπ 

Σερληθήο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 104Α
 ηνπ Ν. 3852/2011, όπσο πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 180 ηνπ Ν.4555/2018. 

 

11.Λήςε απόθαζεο πεξί πξνέγθξηζεο δηνξγάλσζεο  εθδειώζεσλ,  θαηόπηλ εηζεγήζεσλ 

ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

12.Λήςε απόθαζεο πεξί πξνέγθξηζεο θηινμελίαο ηξηώλ (3) ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ, Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 14038/06-12-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

13.Έγθξηζε 2νπ  ΑΠΔ  ηνπ έξγνπ: «ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Γ. ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ», 

θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

14.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ ΣΖ ΥΩΡΑ», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

15.Έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΡΖΝΩΝ Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

16. πδήηεζε επί ησλ ππ΄αξηζκ. πξση. : 249/10-01-2018 & 979/06-02-2018 αηηήζεσλ ηνπ 

θ. Σζηνύκαξε Κσλζηαληίλνπ. 

 

17. Δθ λένπ ιήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο θ. Ηαηξίδε ηαύξνπ θαηόπηλ λνκηθήο 

γλσκάηεπζεο. 

 

18.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13255/16-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9253. 

 

19.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13259/16-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9246. 

 

20.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13260/16-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9285. 
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21.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13287/16-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

3033. 

 

22.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13288/16-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

3104. 

 

23.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13309/16-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9248. 

 

24.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13374/20-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΒΟΥ 

2483. 

 

25.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13375/20-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

2955. 

 

26.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13376/20-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

2970. 

 

27.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13377/20-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

3104. 

 

28.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13379/20-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 

4530. 

 

29.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13380/20-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΟ 

9363. 

 

30.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13738/290-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ εθρηνληζηηθώλ κεραλεκάησλ έξγνπ 

ΜΔ 98297 θαη ΜΔ 86158. 

 

31.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13762/29-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 

8492. 

 

32.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13763/29-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9285. 
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33.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13764/29-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9250. 

 

34.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13767/29-11-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηώλ δηεθπεξαίσζεο απηνθηλεηηζηηθώλ ππνζέζεσλ πνπ 

είραλ αλαηεζεί ζηελ επηρείξεζε Σζεθνύξα Δπθξνζύλε. 

 

35. Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13826/03-12-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

3148. 

 

36. Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13827/03-12-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9285. 

 

37. Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13828/03-12-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9246. 

 

38. Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 13829/03-12-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ 

9248. 

 

39.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 ππαίζξησλ 

ρώξσλ απηώλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

13444/21-11-2018   εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

40.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Δπηζεώξεζε θαη 

πηζηνπνίεζε παηδηθήο ραξάο Αγίαο Κπξηαθήο Γ.Κ. Εαγνξάο , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13446/21-11-2018   εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

41.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Δθδήισζε γηα ηα 

καληηάξηα θαη ηα βόηαλα ηνπ Πειίνπ , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13454/21-11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

42.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Δθδήισζε γηα ηα 

καληηάξηα θαη ηα βόηαλα ηνπ Πειίνπ , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13456/21-11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

43.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ( Ηαηξόο Δξγαζίαο ) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13484/22-

11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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44.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ( Ηαηξόο Δξγαζίαο ) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13487/22-

11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

45.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ( Ηαηξόο Δξγαζίαο ) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13488/22-

11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

46.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «πκπιήξσζε 

ζηνηρείσλ θαθέινπ άδεηαο ρξήζεο λεξνύ πεγήο «Λαγσλίθαο Πνπξίνπ» », θαηόπηλ ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. 13491/22-11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

47.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «πκπιήξσζε 

ζηνηρείσλ θαθέινπ άδεηαο ρξήζεο λεξνύ πεγήο «Ξεθόξηη – Ράζζνβαο» , πεγήο 

«Κξπνλέξη» θαη πεγήο «ηάκνπ Εαγνξάο»», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13494/22-11-

2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

48.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «πκπιήξσζε 

ζηνηρείσλ θαθέινπ άδεηαο ρξήζεο λεξνύ πεγήο «Κνηξώλη»  θαη πεγήο «Πιαθνηνύξαο  

Μαθξπξάρεο»», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13495/22-11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

49.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Φόξησζε θαη 

κεηαθνξά ππνιεηκκάησλ αλαθύθισζεο κε ηδία κέζα», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

13980/05-12-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

50. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

πξνβνιήο – κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ ζπνη κε ζέκα ηελ αλαθύθισζε θαη ηα νθέιε ηεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( από 01-11-2018 έσο 31-11-2018) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 13985/05-12-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

51. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

απεληόκσζεο – κπνθηνλίαο ζηνπο ρώξνπο ησλ αξρείσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13984/04-12-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

52. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

ζπληήξεζεο – ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ησλ Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2018 », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13924/04-12-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

53. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Απνζηνιή 

ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείνπ Λνγαξηαζκώλ Ύδξεπζεο ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13983/05-12-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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54. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

ζεκηλαξίνπ ζηηο 2-11-2018 κε ζέκα: « Αλάιεςε ππνρξέσζεο  θαη εθθαζάξηζεο δαπαλώλ 

κεηά ηελ ηζρύ ηνπ Ν. 4555/2018», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13232/15-11-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

55. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

δηάζεζεο ρώξνπ εθζεζηαθήο παξνπζίαο γηα ηελ ζπκεηνρή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ ζηελ έθζεζε PHILOXENIA  2018 ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ην δηάζηεκα από 09-

11/11/2018», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13648/27-11-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

56. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζία 

κίζζσζεο πεξηπηέξνπ ηνπ ΔΟΣ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ 

ζηελ έθζεζε ηνπξηζκνύ TTWARSAW 2018 ζηελ Βαξζνβία ηεο Πνισλίαο », θαηόπηλ ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. 13892/04-12-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

57. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Ζ/Τ», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13675/27-11-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

58. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Ζ/Τ», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13905/04-12-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

59. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζηελ έθζεζε  PHILOXENIA 

2018  ζηελ Θεζζαινλίθε  γηα ην δηάζηεκα από 09-11/11/2018», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 13909/04-12-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

60. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

κεηαθνξάο πιηθώλ ύδξεπζεο», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13987/05-12-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

51. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Υεκηθόο  θαη 

κηθξνβηνινγηθόο  έιεγρνο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Εαγνξάο θαη 

Μνπξεζίνπ ηνπ Γήκνπ», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13986/05-12-2018  εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

62.Έγθξηζε ή κε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ηίηιν « 

Γεκνζηεύζεηο», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ.πξση. 13216/15-11-2018 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

63. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «Απνθαηάζηαζε 

δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( Θέζε 

Μπάληθαο ηεο Σ.Κ. Αλειίνπ)», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 14032/06-12-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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64.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «πκπιήξσζε 

θαθέινπ γηα ιήςε θαη παξνρή ζηνηρείσλ δηαρείξηζεο Κνηλνηηθνύ Γάζνπο Σζαγθαξάδαο 

θαη Κνηλνηηθνύ δάζνπο Ξνπξηρηίνπ»,  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 14034/06-12-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

65.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ζέκα «ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΦΑΣΔ ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-

ΜΟΤΡΔΗΟΤ», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 14037/06-12-2018  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                                                      ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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