
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 17/01/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 366 
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   2ης  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 24η   

Ηανοσαρίοσ  2019, εκέξα Πέμπηη θαη ψξα  06 .00΄μ.μ. ζηελ  2η Σακηική    σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Σξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 91 ηνπ 

Ν. 4583/2018 (ΦΔΚ Α΄/212/2018 «Έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ‘’ Βνήζεηα ην πίηη’’ ζε 

νξγαληθέο κνλάδεο ησλ ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ θαη ζηειέρσζε απηψλ κε κφληκν πξνζσπηθφ». 

 

2.Λήςε απφθαζεο πεξί επαλαπξνθήξπμεο κίαο (1) θελήο ζέζεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ 

,εηδηθφηεηαο ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ , κε ζχκβαζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, 

ιφγσ κε θάιπςεο ηεο βάζε ηεο ΟΥ 2/2018 αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

3.Λήςε απφθαζεο πεξί Έγθξηζεο Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019  ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ., ζχκθσλα κε 

ηελ 18/2018 Απφθαζή ηεο. 

 

4.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 246/14-01-2019 αηηήζεσο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο κε ζέκα: «ρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ ηεο Γ.Δ. Εαγνξάο ζηα 

ΔΠΑΛ Βφινπ». 
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5.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12004/22-10-2018 αηηήζεσο ηνπ θ. Υξηζηνδνχινπ 

Δπζηάζηνπ . 

 

6.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5309/07-05-2018 αηηήζεσο θαηνίθσλ ηεο Σ.Κ. Κηζζνχ. 

 

7.Λήςε απφθαζεο γηα ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζε  έληππα θαη ειεθηξνληθά 

κέζα γηα ην έηνο 2019. 

 

8.Λήςε απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ Βαζηθήο Τιηθήο  πλδξνκήο κε ηνπο 

αλαπιεξσκαηηθνχο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο ζπλδξνκήο 

γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD.» 

 

9.Έγθξηζε ππνβνιήο πξoηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19, 

ππνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 (γηα παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα) ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηεο ΟΣΓ Δ.Α.Π. Α.Δ κε ηίηιν: «ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΠΤΛΧΝΔ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΜΑΓΝΖΗΑ ΚΑΗ ΣΗ Β. ΠΟΡΑΓΔ», γηα ηα θάησζη έξγα: 

 

1. «iEastpelion– Ανάπηςξη Ολοκληπωμένηρ Ψηθιακήρ Διαδπαζηικήρ Εθαπμογήρ Κινηηών 

Σςζκεςών για ηην Πποβολή ηων Τοπικών Φςζικών και Πολιηιζηικών Τοςπιζηικών Πόπων ηηρ 

Πεπιοσήρ ηος Δήμος Ζαγοπάρ - Μοςπεζίος» 

2. «Οινθιεξσκέλν Δπθπέο χζηεκα Έγθαηξεο Ππξαλίρλεπζεο γηα Γάζνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο 

Μνπξεζίνπ» 

3.  «πληήξεζε, αλάδεημε θαη ζήκαλζε πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ (κνλνπαηηψλ) Γήκνπ Εαγνξάο 

- Μνπξεζίνπ» . 

 

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

Γηαδξαζηηθήο Δθαξκνγήο Κηλεηψλ πζθεπψλ γηα ηελ Πξνβνιή ησλ Σνπηθψλ Φπζηθψλ θαη 

Πνιηηηζηηθψλ Σνπξηζηηθψλ Πφξσλ ηεο Πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ» . , 

πξνυπνινγηζκνχ 68.138,00€ ζπκπ. ΦΠΑ. 

 

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

γηα Γάζνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ», πξνυπνινγηζκνχ 52.204,00€ ζπκπ. ΦΠΑ. 

 

12.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ : «Μεηαζθεπή δεκνηηθνχ θηηξίνπ (πξψελ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

Πνπξίνπ) ζε ρψξν κλήκεο Γ.Γ. Καζιά», πξνυπνινγηζκνχ 161.942,20€ ζπκπ. ΦΠΑ. 

 

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

δηαδξνκψλ (κνλνπαηηψλ) ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ» πξνυπνινγηζκνχ 248.000,00€ ζπκπ. 

ΦΠΑ. 
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14.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ : «Απνθαηάζηαζε ηνμσηνχ γεθπξηνχ ζηελ Σζαγθαξάδα ζηε 

ζέζε Καθνζθάιη» , πξνυπνινγηζκνχ 77.134,15 € ζπκπ.  Φ.Π.Α. 

 

15.Έγθξηζε ζχλαςεο θαη φξσλ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ:  «Μεηαζθεπή δεκνηηθνχ θηηξίνπ (πξψελ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

Πνπξίνπ) ζε ρψξν κλήκεο Γ.Γ. Καζιά» ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο 

δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

(CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ζχκθσλα κε ηελ 

1ε Πξφζθιεζε ηεο Δηαηξίαο Αλάπηπμεο Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.)  

 

16.Έγθξηζε ζχλαςεο θαη φξσλ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηνμσηνχ γεθπξηνχ ζηελ Σζαγθαξάδα ζηε ζέζε 

Καθνζθάιη» ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ζχκθσλα κε ηελ 1ε Πξφζθιεζε ηεο Δηαηξίαο 

Αλάπηπμεο Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.). 

 

17.Έγθξηζε ζχλαςεο θαη φξσλ ζρεδίνπ χκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 

Ν. 3852/2010 κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «πληήξεζε, ζήκαλζε θαη αλάδεημε δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ 

(κνλνπαηηψλ)» ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ζχκθσλα κε ηελ 1ε Πξφζθιεζε ηεο 

Δηαηξίαο Αλάπηπμεο Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.)  

 

18.Έγθξηζε ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ  Π.Δ. ΜΑΓΝΖΗΑ γηα ην έξγν: 

« "ΚΛΔΗΣΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΠΟΤΡΗ ΜΑΚΡΤΡΑΥΖ"». 

 

19.Σξνπνπνίεζε ηεο απφ 03/10/2018 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΗΓΜΔ θαη ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ σο πξνο ηα άξζξα 4, 5 & 6. 

 

20.Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ θ παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ". 

 

21.Λήςε απφθαζεο γηα άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

καο. 

 

22.Απνδνρή θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο (πκπιεξσκαηηθή θαηαλνκή απφ ΚΑΠ έηνπο 2018 

πξνο θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ καο) θαηφπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 141864/31-12-2018 εγγξάθνπ ηνπ Σ.Π.& 

Γαλείσλ. 
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23.Λήςε απφθαζεο πεξί επέθηαζεο Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ. 

 

24.Λήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κεηαθίλεζεο αηξεηψλ ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο . 

 

 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 
                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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