
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 18/05/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 5928 

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   7ης  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 22η   Μαΐοσ  

2018, εκέξα  Σρίηη θαη ώξα  8:00΄μ.μ. ζηελ  7η Σακηική  σνεδρίαζη ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Αλακόξθσζε (5ε) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθ. έηνπο 2018. 

 

2. Λήςε απόθαζεο ζπκκόξθσζεο κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 πεξί 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (General Data Protection Regulation (GDPR)». 

 

3.Οξηζκόο δηθαηνύρσλ θαη πξνζδηνξηζκόο απνδεκίσζεο κειώλ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ , ζύκθσλα κε ην λ. 4483/2017 (ΦΔΚ Α΄107/31.07.2017) θαη ηελ 

ΚΥΑ 11836/2018 ( ΦΔΚ Β΄ 1417/25-4-2018). 
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4.Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε θάιπςεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα. 

 

5.Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 

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

ηνπ Ν. 3584/2007. 

 

6.Έγθξηζε κειέηεο κε ηίηιν «Δπείγνπζεο εξγαζίεο αζθαιηόζηξσζεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ κεηά ηα έληνλα 

πιεκκπξηθά θαηλόκελα». 

 

7.Δπείγνπζεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

δεκηώλ από ηα έληνλα πιεκκπξηθά θαηλόκελα. 

 

8.Έλαξμε δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ άξδεπζεο. 

 

9. Έγθξηζε 1νπ Τξηκήλνπ εζόδσλ – εμόδσλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο– Μνπξεζίνπ. 

 

10.Έγθξηζε απνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017 ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

11.Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2018 ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

12.Έγθξηζε απνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017 ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

13.Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2018 ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

14. Σπδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5771/15-05-2018 αηηήζεσο θαο Διέλεο Καθάξνπ 

ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηελ Τ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

 

15.Σπδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5726/15-05-2018 αηηήζεσο θαο Κνπθηάζα θ.ι.π. 

ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε θαιληεξίκη ζηελ Γ.Κ. Εαγνξάο. 
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16.Πξνέγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5799/16-05-

2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ  Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

17. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5516/09-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

18. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5520/10-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

19. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5618/11-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

20. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5619/11-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

21. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5620/11-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

22. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5621/11-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

23. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5810/16-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

24. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  5868/17-05-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

25.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 5713/14-05-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΟ 

9384 . 

 

26.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 5714/14-05-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΜΔ 

44499. 
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27. Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 5715/14-05-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΜΔ 

86158 . 

 

28. Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 5716/14-05-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΜΔ 

98297 . 

 

     

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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