
      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 16/11/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 13274 

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 : Πρόζκληζη   13ης  Σακηικής  σνεδρίαζης  οικ. έηοσς 2018 ηοσ  

Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ .   

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζαο πξνζθαινχκε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 22η   

Νοεμβρίοσ  2018, εκέξα  Πέμπηη   θαη ψξα  06:00 μ.μ. ζηελ  13η Σακηική  σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Αλακφξθσζε (10ε) πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ νηθ. έηνπο 2018. 

 

2.Έγθξηζε 3νπ Σξηκήλνπ εζφδσλ – εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο– Μνπξεζίνπ. 

 

3. Αλακφξθσζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018, θαηφπηλ ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. 10547/28-09-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

4.Λήςε απφθαζεο πεξί επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ πξνο ηελ 

Κνηλσθειή Δπηρείξεζε (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ.)  

 

5.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί κεηαβνιήο ή κε ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο & 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020. 

 

6.Λήςε απφθαζεο πεξί νξηζκνχ εθπξνζψπνπ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ινγαξηαζκψλ 

ΠΓΔ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13250/16-11-2018 

εηζεγήζεσο ηεο Γεκνηηθήο Σακία θαο Δπαγγειίαο Φξάληδα. 

 

7.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθ έηνπο 2019,  ΚΑΓ 

'ΦΗΛ. ραο ΔΤΘ. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ην γέλνο Παλά'. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΡΙΩΡΚ-ΕΤΔ



 

 

8.Λήςε απφθαζεο πεξί νξζήο επαλάιεςεο ηεο 366/2018 Α.Γ.., κε ζέκα «Δηζήγεζε 

πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο κε εμψδηθν 

ζπκβηβαζκφ, ζχκθσλα κε ηελ 112/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ( Ησάλλεο Αλαζηαζίνπ)». 

 

9.Έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΥΩΡΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΓΖΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 5X5 – ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΥΩΡΟ «ΚΩΛΔΣΖ», Γ.Γ. ΕΑΓΟΡΑ 

ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ». 

 

10.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε απαιιαγή απφ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηνπο ππφρξενπο πνπ πιήηηνληαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

θαηφπηλ ησλ ππ΄αξηζκ. πξση. 12637/01-11-2018 & 12818/06-11-2018 εηζεγήζεσλ ηνπ 

αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

11.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί πξνηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Εαθείξε 

Γεψξγηνπ ζρεηηθά κε απνκάθξπλζε φισλ ησλ παξάλνκσλ πηλαθίδσλ νη νπνίεο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί απζαηξέησο θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη φρη κφλν.  

 

12.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί πξνηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Εαθείξε 

Γεψξγηνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ φρησλ ζηνπο εζσηεξηθνχο δξφκνπο 

ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

επεξρφκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 

13.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12060/22-10-2018 αηηήζεσο 

θ. άββα Νηθφιανπ κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ηνπ επηηξαπεί λα πξνβεί ζε νιηθή θνπή 

δέληξσλ – αξαδηψλ γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο ζηελ Σ.Κ. Μαθξπξάρεο. 

 

14.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12207/25-10-2018 αηηήζεσο 

θ. νπιηψηε Γεκήηξηνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη ε κεξηθή απνθιάδσζε πιαηάλσλ πιεζίνλ 

ηεο νηθίαο ηνπ ζηελ Σ.Κ. Μαθξπξάρεο. 

 

15.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εθ λένπ δεκνπξάηεζε Σνπξηζηηθνχ Πεξηπηέξνπ 

ζηελ Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 11829/16-10-2018 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 2/10-10-2018 εγγξάθνπ ηνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ θ. Νάλνπ Κσλ/λνπ. 

 

16.Λήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ρξεψλ επ΄νλφκαηη Σέδα Άλλαο ηνπ Νηθνιάνπ, θαηφπηλ 

ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12788/05-11-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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17.Λήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή ρξεψλ επ΄νλφκαηη ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΝΗΚΟ – Γ. 

ΒΑΗΛΑ & ΗΑ ΟΔ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 13005/08-11-2018 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

18.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε εθ λένπ δεκνπξάηεζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 

ζηε ζέζε « Μέγαο Λάθνο» , ζχκθσλα κε ηελ ππ΄, αξηζκ. πξση. 13217/15-11-2018 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 7/2018 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Σ.Κ. Κηζζνχ. 

 

19.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 21/2018 Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο κε 

ζέκα: «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήζεσο θ. Βειαξά Γεψξγηνπ» (Δμ΄αλαβνιήο ) 

 

20.πγθξφηεζε επηηξνπήο αθαλψλ εξγαζηψλ "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ". 

 

21.πγθξφηεζε επηηξνπήο αθαλψλ εξγαζηψλ "ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΩΣΖΡΑ". 

 

22.πγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : "ΔΩΣΔΡΗΚΖ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ Γ.Δ. ΕΑΓΟΡΑ". 

 

23.Έγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: "ΚΑΣΑΣΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ 5Υ5 

ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΜΑΚΡΤΡΑΥΖ". 

 

24.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο», θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 11153/28-09-

2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

25.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Κηεληαηξηθέο 

Τπεξεζίεο πεξίζαιςεο αδέζπνησλ δψσλ», θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 11154/28-09-

2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

26.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

πξνβνιήο – κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθψλ ζπνη κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε θαη ηα νθέιε ηεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ 

καο », θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 11156/28-09-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

27.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

πξνβνιήο – κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθψλ ζπνη κε ζέκα ηελ αλαθχθισζε θαη ηα νθέιε ηεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ », θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12631/31-10-2018  εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

28.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Γεκνζηεχζεηο 

», θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12352/26-10-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 
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29.Λήςε απφθαζεο πεξί νξζήο επαλάιεςεο ηεο 391/2018 Α.Γ.. κε ζέκα : «Έγθξηζε 

πξσηνθφιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο – 

ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα 

ην έηνο 2018 ( ΓΟΜΤ)» , θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12628/31-10-2018 εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

30.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Υεκηθφο θαη 

κηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Εαγνξάο θαη 

Μνπξεζίνπ », θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12629/31-10-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

31.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Υεκηθφο θαη 

κηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Εαγνξάο θαη 

Μνπξεζίνπ », θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12630/31-10-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

32.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

κεηαθνξάο αγαζψλ », θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12632/31-10-2018  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

33.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

κεηαθνξάο πιηθψλ χδξεπζεο», θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 12633/31-10-2018  

εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

34.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ππνινγηζηψλ θαη εθηππσηψλ», θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

12634/31-10-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

35.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 11754/15-10-2018 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνχκελσλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ νρήκαηνο ΜΔ 

44459. 

 

36.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 12804/06-11-2018 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνχκελσλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ νρήκαηνο KHO 

9419. 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                                                      ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            
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