
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 22/07/2019     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:7652  
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  10ης  Έκηακηης    σνεδρίαζης   Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
2019.   
   

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010  θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  άξζξνπ 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 , ζαο 

πξνζθαινχκε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ  ζηελ 

Εαγορά   ηελ 24η   Ηοσλίοσ 2019,    εκέξα Σεηάρηη  θαη ψξα  08:00 μ.μ.  ζηελ 10η   

ΔΚΣΑΚΣΖ  πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  γηα ην έηνο 2019 , κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα    :  

 

1. Αλακφξθσζε (4ε) πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 2019, θαηφπηλ ηεο 80/2019 

Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ: Ω07ΤΩΡΚ-ΡΣ) . 

 

2. Λήςε απφθαζεο πεξί «Έγθξηζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο έηνπο 2019, 

θαηφπηλ ηεο 1εο Αλακφξθσζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ» , ζχκθσλα κε ηελ 71/2019 

Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ: Ω2Λ7ΩΡΚ-ΥΩΛ). 
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3.Λήςε απφθαζεο πεξί θαηαλνκήο πνζνχ χςνπο 181.300,00 € θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 7449/16-07-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

4.Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή  ηεο 

Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο εθ ηνπ  ΚΑΓ 'ΝΑΝΟΠΟΤΛΔΗΟ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ' , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν   24 παξ. 8  Δδάθην  ε΄,  ηνπ  Ν 4182/2013 [Α΄185], θαηφπηλ ηεο 16/2019 

απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο( ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ). 

 

5.Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή  ηεο 

Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο εθ ηνπ  ΚΑΓ 'ΝΑΝΟΠΟΤΛΔΗΟ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ' , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν   24 παξ. 8  Δδάθην  ε΄,  ηνπ  Ν 4182/2013 [Α΄185], θαηφπηλ ηεο 17/2019 

απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο(ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ – ΜΗΝΗ 

ΜΑΡΚΔΣ). 

 

6.Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή  ηεο 

Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο εθ ηνπ  ΚΑΓ 'ΝΑΝΟΠΟΤΛΔΗΟ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ' , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν   24 παξ. 8  Δδάθην  ε΄,  ηνπ  Ν 4182/2013 [Α΄185], θαηφπηλ ηεο 18/2019 

απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο(ΔΠΟΥΗΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ). 

 

7.Γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) γηα ηελ 

πθηζηάκελε δξαζηεξηφηεηα «Μνλάδα παξαγσγήο Έηνηκνπ θπξνδέκαηνο» ηδηνθηεζίαο 

Μπαξέθα Θεφδσξνπ ζηε ζέζε «Άζσλαο» ηεο Σ.Κ. καθξπξάρεο , θαηφπηλ εηζεγήζεσο 

ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

8.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7020/05-07-2019 αηηήζεσο θαηνίθσλ Γ.Κ. Εαγνξάο , 

κε ηελ νπνία δεηείηαη θαηαζθεπή έξγνπ  πνπλ ζα θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζηα 

θηήκαηά ηνπο ζηελ ζέζε «Καζξέθηεο». 

 

9.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7126/08-07-2019 αηηήζεσο θ. Αγγειέηνπ Γεψξγηνπ 

κε ηελ νπνία δεηείηαη  ραξαθηεξηζκφο δξφκνπ ζηελ Γ.Κ. Εαγνξάο. 

 

10.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7143/09-07-2019 αηηήζεσο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

πιιφγνπ Πνπξίνπ. 
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11.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνχ επ’ νλφκαηη Γειεδεκήηξε 

Βαζίιεηνπ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7049/05-07-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

12.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνχ επ’ νλφκαηη Αξγπξίνπ Γεψξγηνπ 

ηνπ Αζαλαζίνπ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7431/16-07-2019  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

13.Λήςε απφθαζεο πεξί ρνξήγεζεο  άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ην 

θαηάζηεκα ηνπ θ. Κνπξειά Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο 

ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο , θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6563/17-07-2019 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

14.Λήςε απφθαζεο πεξί ρνξήγεζεο  άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ην 

θαηάζηεκα ηνπ θ. Λαδφπνπινπ Γνχλαξε Ηάζνλα  πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο , θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6575/17-07-2019 εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

15.Λήςε απφθαζεο πεξί ρνξήγεζεο  παξάηαζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ 

γηα ην θαηάζηεκα ηεο  θ. Οηθνλφκνπ Αηθαηεξίλεο   πνπ βξίζθεηαη Σ.Κ. Μνχξεζη  , θαηφπηλ 

ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 7436/15-07-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

16.Έγθξηζε 2νπ ΑΠΔ θαη έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 

βαηφηεηαο αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ», θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

17.Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην έξγν: «Καηαζθεπή Σερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δεκηψλ απφ ζενκελίεο ζηε Γ.Δ. Εαγνξάο », θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & πεξηβάιινληνο 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                            
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