
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 14/12/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:14291  

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   16ης  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 18η   

Γεκεμβρίοσ  2018, εκέξα  Σρίηη  θαη ώξα  07:00 μ.μ. ζηελ  16η 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. 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.  

 

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

9/2018 Απόθαζή ηεο.  

 

6.Λήςε απόθαζεο πεξί Αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018  ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ., 

ζύκθσλα κε ηελ 10/2018 Απόθαζή ηεο.  

 

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

ησλ Βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηνπ Γήκνπ ,ζύκθσλα κε ηελ 16/2018 Απόθαζε ηεο 

Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ.  

 

8.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί πξνηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Εαθείξε 

Γεώξγηνπ ζρεηηθά κε απνκάθξπλζε όισλ ησλ παξάλνκσλ πηλαθίδσλ νη νπνίεο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί απζαηξέησο θαηά κήθνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη όρη κόλν. 
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9.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί πξνηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Εαθείξε 

Γεώξγηνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ όρησλ ζηνπο εζσηεξηθνύο δξόκνπο 

ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 

επεξρόκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 

10.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ : «iEastPelion - Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλεο Ψεθηαθήο 

Γηαδξαζηηθήο Δθαξκνγήο Κηλεηώλ πζθεπώλ γηα ηελ Πξνβνιή ησλ Σνπηθώλ Φπζηθώλ 

θαη Πνιηηηζηηθώλ Σνπξηζηηθώλ Πόξσλ ηεο Πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ»   

 

11.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ : «Οινθιεξσκέλν Δπθπέο ύζηεκα Έγθαηξεο 

Ππξαλίρλεπζεο γηα Γάζνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ». 

 

12.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ : «Μεηαζθεπή δεκνηηθνύ θηηξίνπ (πξώελ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ Πνπξίνπ) ζε ρώξν κλήκεο Γ.Γ. Καζιά» 

 

13.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ : «πληήξεζε, ζήκαλζε θαη αλάδεημε δηθηύνπ 

πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ (κνλνπαηηώλ) ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ» 

 

14.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ : «Απνθαηάζηαζε ηνμσηνύ γεθπξηνύ ζηελ 

Σζαγθαξάδα ζηε ζέζε Καθνζθάιη» 

 

15.Λήςε απόθαζεο γηα ππνβνιή ζην πιαίζην ηεο 1εο Πξόζθιεζεο ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ  2014-2020  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «iEastPelion - 

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλεο Ψεθηαθήο Γηαδξαζηηθήο Δθαξκνγήο Κηλεηώλ πζθεπώλ γηα 

ηελ Πξνβνιή ησλ Σνπηθώλ Φπζηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ Σνπξηζηηθώλ Πόξσλ ηεο Πεξηνρήο 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ»   

 

16.Λήςε απόθαζεο γηα ππνβνιή ζην πιαίζην ηεο 1εο Πξόζθιεζεο ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ  2014-2020  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Οινθιεξσκέλν Δπθπέο ύζηεκα Έγθαηξεο Ππξαλίρλεπζεο γηα Γάζνο ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ» 

 

17.Λήςε απόθαζεο γηα ππνβνιή ζην πιαίζην ηεο 1εο Πξόζθιεζεο ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ  2014-2020  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Μεηαζθεπή 

δεκνηηθνύ θηηξίνπ (πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Πνπξίνπ) ζε ρώξν κλήκεο Γ.Γ. Καζιά» 

 

18.Λήςε απόθαζεο γηα ππνβνιή ζην πιαίζην ηεο 1εο Πξόζθιεζεο ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ  2014-2020  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε, 

ζήκαλζε θαη αλάδεημε δηθηύνπ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ (κνλνπαηηώλ) ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ» 

 

19.Λήςε απόθαζεο γηα ππνβνιή ζην πιαίζην ηεο 1εο Πξόζθιεζεο ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ  2014-2020  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Απνθαηάζηαζε ηνμσηνύ γεθπξηνύ ζηελ Σζαγθαξάδα ζηε ζέζε Καθνζθάιη» 
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20.Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ ύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3852/2010 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βόινπ θαη ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «πληήξεζε, ζήκαλζε θαη 

αλάδεημε δηθηύνπ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ (κνλνπαηηώλ)» ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 

19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ζύκθσλα κε ηελ 1ε Πξόζθιεζε ηεο Δηαηξίαο Αλάπηπμεο 

Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.) 

 

21.Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ:  «Μεηαζθεπή δεκνηηθνύ θηηξίνπ (πξώελ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Πνπξίνπ) ζε ρώξν κλήκεο Γ.Γ. Καζιά» ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 

19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ζύκθσλα κε ηελ 1ε Πξόζθιεζε ηεο Δηαηξίαο Αλάπηπμεο 

Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.) 

 

22.Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηνμσηνύ γεθπξηνύ ζηελ 

Σζαγθαξάδα ζηε ζέζε Καθνζθάιη» ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε 

πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθώλ 

θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 

2020 ζύκθσλα κε ηελ 1ε Πξόζθιεζε ηεο Δηαηξίαο Αλάπηπμεο Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.) 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                                                      ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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