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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 : Πξόζθιεζε   2ης  Σακηικής σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2018 ηνπ  

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   

   

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

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 20η   

Φεβροσαρίοσ 2018, εκέξα Σρίηη θαη ώξα  6 .00΄μ.μ. ζηελ  2η Σακηική    σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Αλακόξθσζε (2ε ) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ 2018 & ηξνπνπνίεζε ηερληθνύ 

πξνγξάκκαηνο . 

 

2.Έγθξηζε 4νπ Τξηκήλνπ εζόδσλ – εμόδσλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο– Μνπξεζίνπ. 

 

3.Λήςε απόθαζεο πεξί έλαξμε δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: « Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ νδνζηξώκαηνο πνπ πξνθιήζεθε από 

ζενκελία, εληόο νηθηζκνύ Αγίνπ Ισάλλε, ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», ηνπ 

πξνγξάκκαηνο « Αληηκεηώπηζε δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από 

ζενκελίεο ζηνλ Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ». 

 

ΑΔΑ: ΩΩΓΓΩΡΚ-ΡΚΥ



4.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο κειέηεο ηνπ έξγνπ :« Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ 

νδνζηξώκαηνο πνπ πξνθιήζεθε από ζενκελία, εληόο νηθηζκνύ Αγίνπ Ισάλλε, ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ». 

 

5.Λήςε απόθαζεο πεξί πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2018 έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ κε 

θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο (Κ.Α.Π.), ζύκθσλα κε ην 

ππ΄αξηζκ. πξση. : νηθ. 3449/05-02-2018 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 

6.Λήςε απόθαζεο πεξί πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2018 έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ζην Γήκν 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ , ζύκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. : νηθ. 3449/05-02-2018  

έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 

7.Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Φξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 

ηνπ Ν. 3584/2007. 

 

8.Λήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, αξηζκνύ ζέζεσλ πδξνλνκέσλ 

θαη ηνκέα γηα θάζε ζέζε. 

 

9.Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ ηξόπν μύιεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθώλ 

αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ . 

 

10.Kαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ  ησλ ζρνιείσλ 

Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( Α΄ Καηαλνκή). 

 

11.Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ζην Παξίζη SALON 

MONDIAL DU TOURISME 2018, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Τνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

12.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο κεηαθίλεζεο Αληηδεκάξρνπ ζην Παξίζη, ζύκθσλα κε 

ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 1392/15-02-/2018  εηζήγεζε. 

 

13.Πξνέγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ  , θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ  

Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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14.Σπδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 14434/10-11-2017 αίηεζεο θ. Μπαξνύηα 

Αζαλάζηνπ, ζρεηηθά κε δηάλνημε δξόκνπ εληόο νηθηζκνύ Φνξεπηνύ. 

 

15.Λήςε απόθαζεο πεξί επηζηξνθήο πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ επ΄νλόκαηη θ. 

θ. Καξαζηακάηε Κσλζηαληίλνπ ηνπ Γεκνζζέλε  , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 1203/09-

02-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

16.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : « Σπιινγή 

ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ ηα πθηζηάκελα κνλνπάηηα ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ», κε ηδία κέζα, ζύκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

17.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : « Απνθιάδσζε 

δέληξσλ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ, κε ηδία κέζα, ζύκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

18.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Υπεξεζίεο 

σξίκαλζεο ηνπ  έξγνπ,  «Μεηαζθεπή παιαηνύ θηηξίνπ (πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Πνπξίνπ) ζε ρώξν κλήκεο Γ.Γ. Καζιά», ζύκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

19.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Υπεξεζίεο 

σξίκαλζεο ηνπ  έξγνπ,  «Απνθαηάζηαζε ηνμσηνύ γεθπξηνύ Τζαγθαξάδαο – ζέζε 

Καθνζθάιη» », ζύκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

20.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Σπιινγή 

ζηνηρείσλ γηα έληαμε ησλ παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ ζε ρξεκαηνδνηνύκελα 

πξνγξάκκαηα », κε ηδία κέζα, ζύκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

21.Λήςε απόθαζεο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Απνθαηάζηαζε 

δεκηώλ ζε δίθηπα ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Τ.Κ. Τζαγθαξάδαο  », κε ηδία 

κέζα, ζύκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

22.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ζέκα: « Γηάθνξεο 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  1135/08-02-2018   

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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23.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ζέκα: « Καηαγξαθή 

κνλνπαηηώλ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Κ.Α.: 00-6117.01: Ακνηβέο θαη έμνδα 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ)», ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  1155/08-02-2018   

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

24.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ζέκα: « Υπεξεζίεο 

ζπκβνύινπ γηα ηελ νξγάλσζε ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ κε ρξήζε GIS», ζύκθσλα 

κε εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

25.Λήςε απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 201/2014 Α.Γ.Σ. κε ζέκα: «Οξηζκόο 

εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ 

Σπλδέζκνπ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ( ΣΥ.ΓΙ.Σ.Α. ) Ν. Μαγλεζίαο». 

 

26.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο  κεηαθίλεζεο Γεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρσλ εθηόο 

νξίσλ Γήκνπ. 

 

27.Λήςε απόθαζεο πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο απνπζίαο Γεκάξρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 

61 ηνπ Ν. 3852/2010. 

 

     

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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