
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 13/07/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:8396  

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  Σακηικής  σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2018 ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   

 

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

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 18η   

Ηοσλίοσ  2018, εκέξα  Σεηάρηη θαη ώξα  8:00΄μ.μ. ζηελ  9η Σακηική  σνεδρίαζη ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1. Αλακόξθσζε (7ε) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθ. έηνπο 2018. 

 

2.Λήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ εηδηθόηεηαο πξνζσπηθνύ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ γηα αληηκεηώπηζε επνρηθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ κε θάιπςε δαπάλεο  από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο βάζεη ηεο 

90/2018  απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί πξνγξακκαηηζκνύ  πξνζιήςεσλ 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο 

γηα ην έηνο 2018. 

 

3.Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ θαη έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ 

ΘΔΟΜΖΝΗΑ ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ» 
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4.Έγθξηζε ζύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ην Ηλζηηηνύην Γεσινγηθώλ θαη 

Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ(Η.Γ.Μ.Δ.), γηα ηελ δηελέξγεηα Σερληθνγεσινγηθήο Έξεπλαο 

Οξηνζέηεζεο πιεγέλησλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ , από ηηο 

θαηνιηζζήζεηο ηνπ 2018.  

 

5.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 229/2017 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα: 

πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 8272/11-08-2017 αηηήζεσο θ. Σαζίδε Γεώξγηνπ». 

 

6.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 8258/10-07-2018  αηηήζεσο θ. 

Απόζηνινπ Κάγηα θαη ινηπώλ θαηνίθσλ Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο.  

 

7.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7812/02-07-2018 αηηήζεσο Ν. 

Παλαγηώηνπ – Γ. Βαζίια & ΗΑ Ο.Δ.  

 

8.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 8238/10-07-2018  αηηήζεσο θ. Κσλζηαληίλνπ 

Καζίδε . 

 

9.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7851/03-07-2018 αηηήζεσο  Πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ 

ηνπ Γήκνπ καο. 

 

10.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6566/04-06-2018 αηηήζεσο πινηόκσλ Γ.Δ. 

Μνπξεζίνπ γηα ζπληήξεζε δξόκνπ πξνο ηκήκα πνπ ζα πινηνκεζνύλ νη αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Γ/Γ Μνπξεζίνπ. 

 

11.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6567/04-06-2018 αηηήζεσο πινηόκσλ Γ.Δ. 

Μνπξεζίνπ γηα αύμεζε αληηηίκνπ αλά ρσξηθό θπβηθό κέηξν. 

 

12.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 12/2018 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο  κε 

ζέκα: « πδήηεζε - Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο π. Εήζε Γεώξγηνπ σο ηεξέα Ηεξνύ 

Νανύ Αγίαο Κπξηαθήο Γ.Κ. Εαγνξάο ». 

 

13.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 15/2018 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο  κε 

ζέκα: « πδήηεζε - Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Ρήγα Σάζζηνπ ». 

 

14.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 5/2018 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε απνκάθξπλζε ζθύισλ από ην 

εθζεζηαθό θέληξν ηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ». 

 

 

ΑΔΑ: Ω1Σ7ΩΡΚ-Ψ92



 

15.Πξνέγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7658/18-06-

2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ  Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

Κνπθηάξε Αηθαηεξίλεο, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7884/03-07-2018  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

17.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο  από 28-06-

2018 εηζήγεζεο   ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

18.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7606/28-06-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

19.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7610/28-06-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

20.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7612/28-06-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

21.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7617/28-06-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

22.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7623/28-06-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

23.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7931/04-07-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

24.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7932/04-07-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

25.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7933/04-07-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

                                                  

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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