
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 14/06/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 6278 
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  9ης  Έκηακηης    σνεδρίαζης   Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

2019, ιόγσ αλαβνιήο ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ .   

 
τεη: ε ππ΄αξηζκ. πξση. 5829/29-05-2019 πξόζθιεζή καο. 
 
 
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε 8ε Έθηαθηε πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα 

ηελ νπνία είραηε ελεκεξσζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5 ηνπ Ν. 

3852/2010 κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 5829/29-05-2019 πξόζθιεζή καο                              

(ΑΓΑ:Ω6ΕΞΩΡΚ-ΠΚΗ), ΑΝΑΒΛΖΘΖΚΔ, ιόγσ έιιεηςεο απαξηίαο ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο πξνζθαινύκε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηε Εαγνξά , ηην Σρίηη 18 

Ηοσνίοσ 2019  και ώρα 08:00μ.μ.  , ζηελ 9η Έκηακηη σνεδρίαζη ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ , γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο  γηα ηα ζέκαηα ηα  νπνία  πεξηειάκβαλε ε 

αξηζκ. πξση. 5829/29-05-2019, πξνεγνύκελε  πξόζθιεζή καο θαη γηα ηνπο ίδηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαλ ζε απηή, όπσο παξαθάησ: 

 

   
 

ΑΔΑ: ΨΠ3ΧΩΡΚ-ΧΔΓ



1. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε θάιπςεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα, θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 31731/24-04-2019 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα». 

 

2.πδήηεζε επί ηεο από 17 Απξηιίνπ 2019 αηηήζεσο ηνπ Δθπνιηηηζηηθνύ Σνπξηζηηθνύ & 

Αγξνηηθνύ πιιόγνπ Αλειίνπ. 

 

3.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4661/23-04-2019 αηηήζεσο θ. Παπνπηζή 

Απόζηνινπ . 

 

4.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 4/2019 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Μνύξεζη κε 

ζέκα: πδήηεζε – ιήςε απόθαζεο πεξί αίηεζεο θαο Όιθα Αηθαηεξίλεο. 

 

5.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 4/2019 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο  κε 

ζέκα: πδήηεζε – ιήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο θ. Σζέιηνπ Γέζπνηλαο. 

 

6.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο από 04-05-2019 αηηήζεσο ηνπ Ηεξνύ Νανύ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ Πειίνπ. 

 

7.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 3080/19-03-2019 αηηήζεσο θαο 

Λπρλαξνπνύινπ Δπαγγειίαο ηνπ Ησάλλε. 

 

8.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ’ νλόκαηη  θ. ΜΠΛΟΤΥΟΤ 

ΚΩΝ/ΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ , θαηόπηλ ηεο από 30-04-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

9.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ’ νλόκαηη ΓΚΑΓΗΑΝΝΖ 

(ΚΔΝΣΡΗΚΟ )ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΑΡΓΤΡΗΟΤ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4469/18-04-2019  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

10.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ’ νλόκαηη θ. ΕΑΥΑΡΖ 

ΦΗΛΗΠΠΟΤ , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5467/16-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠ3ΧΩΡΚ-ΧΔΓ



11.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ ζηελ εηαηξεία ΑΒΒΑ 

ΟΦΟΚΛΖ ΑΞΔΣΣΔ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5565/21-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

12.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ΄νλόκαηη θ. Βόληδνπ Ησάλλε 

ηνπ Γεκεηξίνπ , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5563/21-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

13.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ΄νλόκαηη θ. Νηειή Γεκήηξην 

ηνπ Πεξηθιή , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5567/21-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

14.Έγθξηζε δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ , θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 5413/15-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

 

15.Έγθξηζε δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ , θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 5423/16-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

 

16.Έγθξηζε δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ , θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 5426/16-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

 

17.Έγθξηζε δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ , θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 5571/21-05-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

 

H ζσνεδρίαζη κρίνεηαι ως επείγοσζα δεδομένης ηης αναγκαιόηηηας ρύθμιζης 

έκηακηων σπηρεζιακών θεμάηων , ζηα πλαίζια ηης εύρσθμης λειηοσργίας ηοσ 

Γήμοσ. 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            

ΑΔΑ: ΨΠ3ΧΩΡΚ-ΧΔΓ
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