
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 15/06/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 7137 

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   8ης  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 19η   

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

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Δθ λένπ ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ.πξση.: 4236/40189/16-05-2018 έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-Σηεξεάο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ 

ππ’αξηζκ.289/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

2.Σπκπιήξσζε ηεο 287/2011 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαηόπηλ ηνπ 

ππ΄αξηζκ. πξση. 1236/71884/17-05-2018 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο – Σηεξεάο Διιάδαο. 
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3.Έγθξηζε απόδνζεο ζε ρξήκα ηεο παξνρήο ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο σο κέζν 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ, γηα ηα έηε, 

2012,2013,2014,2015 θαη 2016 θαη ησλ εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα αληίζηνηρα έηε. 

 

4.Τξνπνπνίεζε ηεο 238.2018 Α.Γ.Σ. πεξί νξηζκνύ δηθαηνύρσλ θαη πξνζδηνξηζκνύ 

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), 

θαηόπηλ παξαηηήζεσο Γεκνηηθνύ Σπκβνύινπ 

 

5.Λήςε απόθαζεο πεξί ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Φηιόδεκνο Η ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

Πξόζθιεζε Η «Υπνδνκέο ύδξεπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνύο πνζόηεηαο θαη 

πνηόηεηαο ύδαηνο γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε» θαη 

Πξόζθιεζε ΗΗ «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθώλ ιπκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππόγεησλ, επηθαλεηαθώλ πδάησλ 

θαη ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο». 

 

6.Λήςε απόθαζεο πεξί δηνξηζκνύ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο , ζύκθσλα κε ηελ 207.2018 

Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

7.Απνδνρή θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ  γηα επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ  Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ. 

 

8.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ, 

ζύκθσλα κε ηελ 6/2018 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ. 

 

9.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο αλακόξθσζεο Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο  ηεο 

ΚΔΓΖΕΑΜ, ζύκθσλα κε ηελ 7/2018 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο. 

 

10.Σπδήηεζε επί ηεο 1/2018 απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ. Μνύξεζη , κε ζέκα: 

Σπδήηεζε – ιήςε απόθαζεο πεξί αηηήζεσο θ. Ηαηξίδε Σηαύξνπ. 

 

11.Σπδήηεζε επί ηεο 1/2018 απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ  , κε 

ζέκα: Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε δεκηώλ ηνπ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ . 

 

 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr18334-10052018Ydreysi-FilI.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr18341-10052018-ApoxFilI.pdf
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12.Σπδήηεζε επί ηεο 2/2018 απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ  , κε 

ζέκα: Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε Δζσηεξηθήο Οδνπνηίαο ζηελ Τνπηθή 

Κνηλόηεηα  Αγίνπ Γεκεηξίνπ . 

 

13.Σπδήηεζε επί ηεο 3/2018 απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ  , κε 

ζέκα: Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε Γηθηύνπ Ύδξεπζεο  ζηελ Τνπηθή 

Κνηλόηεηα  Αγίνπ Γεκεηξίνπ . 

 

14.Σπδήηεζε επί ηεο 4/2018 απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ  , κε 

ζέκα: Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε Γηθηύνπ Άξδεπζεο ζηελ Τνπηθή 

Κνηλόηεηα  Αγίνπ Γεκεηξίνπ . 

 

15.Σπδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6899/12-06-2018 αηηήζεσο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

«ΚΗΟΣΗΑ»  Φνξεπηνύ γηα αζθαιηόζηξσζε δξόκνπ. 

 

16.Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6524/04-06-2018 αηηήζεσο θ. 

Σηηβαρηή Κσλζηαληίλνπ  κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή  πιαηάλνπ, ζηνλ νηθηζκό Αγίνπ 

Ησάλλε ηνπ Γήκνπ καο. 

 

17.Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6907/12-06-2018 αηηήζεσο θ. 

Νηάθε Απόζηνινπ   κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή  πιαηάλνπ, ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα 

Μαθξπξάρεο  ηνπ Γήκνπ καο. 

 

18.Τξνπνπνίεζε ηεο 251.2018 Α.Γ.Σ. , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7082/14-06-2018 

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

19.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

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

Γειελίθ θαη Παπαιάθεο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7068/14-06-

2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

20.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( ζηε ζέζε « 

Τζνύθα» ηεο Τ.Κ. Μνύξεζη », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7075/14-06-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 
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21.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ( ζηε ζέζε « 

Κνύθνο» ηεο Τ.Κ. Μαθξπξάρεο », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7078/14-06-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

22.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ωξίκαλζε θαθέινπ 

γηα ηελ θαηαζθεπή αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ Φνξεπηνύ », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

7089/14-06-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

23.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ωξίκαλζε θαθέινπ 

γηα ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εαγνξάο  », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7105/14-06-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

24.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Σύληαμε  θαθέινπ 

γηα ηε δεκηνπξγία Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΥΑ) ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ  », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7106/14-06-2018  εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

25.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Μειέηε εθηίκεζεο 

επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ζην πιαίζην ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο 

- Μνπξεζίνπ », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7112/14-06-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ . 

 

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

πξση.  6531/04-06-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση.  7073/04-06-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση.  7074/14-06-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση.  7076/14-06-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

30.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 6954/12-06-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

2970. 
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31.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 6955/12-06-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΖ 

3004.   

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

                                                  

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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