
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 17/08/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 9735 

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  

              6/. Σετνική Τπηρεζία Γήμοσ 

                                                                     

ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε   10ης  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 22η   

Ασγούζηοσ  2018, εκέξα  Σεηάρηη θαη ώξα  7:30΄μ.μ. ζηελ  10η Σακηική  σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1. Αλακόξθσζε (8ε) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ νηθ. έηνπο 2018. 

 

2.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. 19/2018 Απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ κε ζέκα: «Γηαγξαθή παξαζηαηηθώλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ». 

 

3.Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κε 

εμώδηθν ζπκβηβαζκό, ζύκθσλα κε ηελ 112/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

4.Έγθξηζε πξαθηηθώλ Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ 

δηα ζπκβηβαζκνύ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

 

5.Έγθξηζε κειέηεο: «iArea – Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλεο Ψεθηαθήο Γηαδξαζηηθήο 

Δθαξκνγήο Κηλεηώλ πζθεπώλ γηα ηελ Πξνβνιή ησλ Σνπηθώλ Φπζηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ 

Σνπξηζηηθώλ Πόξσλ ηεο Πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 

69.998,00 €. 

 

6.Έγθξηζε κειέηεο: «Οινθιεξσκέλν Δπθπέο ύζηεκα Έγθαηξεο Ππξαλίρλεπζεο ηνπ  

Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ», πξνϋπνινγηζκνύ 52.204,00 €. 
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7.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». 

 

8.πδήηεζε επί εμώδηθεο δήισζεο θ. Μαξίαο – Γεσξγίαο ηπιηαλνύδε, θ. Νηθνιάνπ 

Πίηζνπ θαη θ. Κάξηλ ζπδ. Αιεμάλδξνπ – Φαίδσλνο Λαγόπνπινπ. 

 

9.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 9471/07-08-2018 αηηήζεσο  ηνπ Δθπνιηηηζηηθνύ 

Σνπξηζηηθνύ & Αγξνηηθνύ πιιόγνπ Αλειίνπ. 

 

10.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2776/13-03-2018 αηηήζεσο θ. Γθαγηάλλε Νηθόιανπ  

ζρεηηθά κε απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Καζζαβέηε Γ.Κ. Εαγνξάο. 

 

11.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 8538/22-08-2017 αηηήζεσο θ. Ρήλνπ Μαξία   

ζρεηηθά κε νιηγόιεπηε ζηάζκεπζε ζην Χνξεπηό Γ.Δ. Εαγνξάο. 

 

12.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 9523/09-08-2018  αηηήζεσο θ. Μπαζκαηδίδε 

Νηθόιανπ  κε ηελ νπνία δεηά κείσζε κηζζώκαηνο θαηά πνζνζηό 20% ηνπ Κάκπηλγθ 

Παπά Νεξό. 

 

13.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο ηειώλ ύδξεπζεο θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 6628/10-08-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

14.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ .πξση. 6812/11-06-2018 αηηήζεσο ηνπ θ. Ηαηξίδε ηαύξνπ, 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 2/2018 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηα Σ.Κ. Μνύξεζη. 

 

15.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 21/2018 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο, κε 

ζέκα: « πδήηεζε – ιήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Βειαξά Γεσξγίνπ». 

 

16.Λήςε απόθαζεο πεξί ρνξήγεζεο παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα ην 

θαηάζηεκα ηεο  θ. Οηθνλόκνπ Αηθαηεξίλεο   ,ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο Δζηηαηόξην 

Ψεηνπσιείν  ζηελ Σ.Κ. Μνύξεζη,  ζύκθσλα κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 9633/13-08-2018  

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9394/03-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9410/03-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9392/2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9388/03-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9389/03-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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22.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 

πξση. 9383/03-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9380/03-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9391/03-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9429/06-08-2018 εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

πξση. 9726/16-08-2018  εηζεγήζεσο  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

27.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 7412/22-06-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 

8492. 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

                                                  

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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