
 
      
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 24/01/2018     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη: 504 
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   1ης  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 29η   

Ηανοσαρίοσ  2018, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα  6 .00΄μ.μ. ζηελ  1η Σακηική    σνεδρίαζη 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Αλακόξθσζε (1ε ) πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ 2018. 

 

2.Σξνπνπνίεζε Καλνληζηηθήο Αηγηαινύ & Παξαιίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 172/2017 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

3.πγθξόηεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ επηηξνπώλ γηα ην έηνο 2018. 

 

4.Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2018 ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Μ. 

 

5.Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018, ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Φηι. ραο Δπζ. 

Υξηζηνπνύινπ, ζύκθσλα κε ηελ 168/2017 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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6.Λήςε απόθαζεο κε ζέκα: «Καζνξηζκόο θαη έγθξηζε ησλ όξσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ 

έηνπο 2016, εθ ηνπ Κ.Α.Γ. Φηι. ραο Δπζ. Υξηζηνπνύινπ ην γέλνο Παλά», ζύκθσλα κε ηελ 

169/2017 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

7.Λήςε απόθαζεο κε ζέκα: «Καζνξηζκόο θαη έγθξηζε ησλ όξσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ 

έηνπο 2017, εθ ηνπ Κ.Α.Γ. Φηι. ραο Δπζ. Υξηζηνπνύινπ ην γέλνο Παλά», ζύκθσλα κε ηελ 

170/2017 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

8.Λήςε απόθαζεο γηα ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζε  έληππα θαη 

ειεθηξνληθά κέζα γηα ην έηνο 2018. 

 

9.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Γαθνθηνλίαο 2018 

θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. Γ.Α.Ο.Κ.: 798/15-01-2018 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Μαγλεζίαο & πνξάδσλ. 

 

10.Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ 

International Fair of Tourism 2018, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

11.Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ 

Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

12.Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ηεο όθηαο 

HOLIDAY & SPA EXPO 2018, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

13.Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ηνπ Σει Αβίβ 

TOURISM FAIR INTERNATIONAL IMTM 2018, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

14.Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ ηνπ Μνλάρνπ FREE 2018, θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

15.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο κεηαθίλεζεο Αληηδεκάξρνπ ζην Βνπθνπξέζηη, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 261/10-01-2018 εηζήγεζε. 
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16.Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο κεηαθίλεζεο Αληηδεκάξρνπ ζην Σει Αβίβ, ζύκθσλα 

κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 260/10-01-2018 εηζήγεζε. 

 
17.Λήςε απόθαζεο πεξί παξάηαζε κίζζσζεο  Γεκνηηθνύ ειαηπεξηβόινπ ζηελ ζέζε Αγ. 

Νηθόιανο ηεο Σ.Κ.  Σζαγθαξάδαο θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 429/19-01-2018 

εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

18.Λήςε απόθαζεο πεξί παξάηαζε κίζζσζεο  δεκνηηθνύ ειαηνπεξηβόινπ ζηελ ζέζε 

Πνύληα ηεο Σ.Κ. Μνύξεζη θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 431/19-01-2018 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

19.Λήςε απόθαζεο πεξί παξάηαζε κίζζσζεο  δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ  ζηνλ νηθηζκό Αγίνπ 

Ησάλλε  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 434/19-01-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

20.Λήςε απόθαζεο πεξί εθ λένπ δεκνπξάηεζεο  δεκνηηθνύ ειαηνπεξηβόινπ ζηελ ζέζε 

«Απιάθη» ηεο Σ.Κ. Μνύξεζη  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 474/23-01-2017 εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

21.Λήςε απόθαζεο πεξί εθ λένπ δεκνπξάηεζεο  δεκνηηθνύ ειαηνπεξηβόινπ ζηελ ζέζε 

«Κάζηξν» ηεο Σ.Κ. Μνύξεζη  θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 475/23-01-2017 εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

22.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 450/22-01-2018 αηηήζεσο θ. 

Αθέληνπ Γεκήηξηνο κε ηελ νπνία δεηά λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα θνπήο θιώλσλ πιαηάλνπ. 

 

23.πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 234/10-01-2018 αηηήζεσο θ. 

Μαξίαο ζπδ. Νηθνιάνπ Κνύξεληα θαη Άλλαο ζπδ. Γεκεηξίνπ θνπιηθάξε. 

 

24.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 5/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Ηνπιίαο Παιαηνιόγνπ ». 

 

25.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 14/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Κπξηαδή Πηηηιάθε ». 

 

26.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 13/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Κσλζηαληίλνπ Πηηζηιή ». 
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27.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 6/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Σζαγθαξάδαο κε ζέκα: « Λήςε απόθαζεο επί αηηήζεσο Αζαλαζίνπ Καπεηαλγηάλλε 

θ.ι.π. ». 

 

28.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. 8/2017 Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Μνύξεζη κε 

ζέκα: « πδήηεζε – ελεκέξσζε πεξί αηηήζεσο θαο Λάκπξνπ Μαξίαο  ». 

 

29.Λήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ΄νλόκαηη θ. Βαιαζζά Λαπξέληε ηνπ 

Γηνλπζίνπ    θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 15769/14-12-2017 εηζήγεζεο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

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

θ. Φηιίηζαο Γεξνβαζίιε , θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 256/10-01-2018 εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

31.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ζέκα: « Τπεξεζία 

κεηάδνζεο ζπνη εκεξεζίσο ζηηο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο θαη δειηία εηδήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο ελόςεη ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνλ εξρνκό ηνπ 

λένπ έηνπο λα απεπζύλεη πξνο ηνπο δεκόηεο επρεηήξηα κελύκαηα, από 20/12/2017 έσο 

20/01/2018», ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  301/12-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

32.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « πληήξεζε 

θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  286/12-01-2018  

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

33.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Δλνηθίαζε 

κεραληθώλ κέζσλ γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε εθδήισζεο ζηελ Γ.Δ. Εαγνξάο », ζύκθσλα κε 

ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  271/12-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

34.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Τπεξεζίεο γηα 

ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ππνινγηζηώλ θαη εθηππσηώλ», ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  267/11-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

35.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Υεκηθόο θαη 

Μηθξνβηνινγηθόο έιεγρνο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Εαγνξάο θαη 

Μνπξεζίνπ ηνπ Γήκνπ », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  266/11-01-2018  εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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36.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Υεκηθόο θαη 

Μηθξνβηνινγηθόο έιεγρνο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Εαγνξάο θαη 

Μνπξεζίνπ ηνπ Γήκνπ », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  263/11-01-2018  εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

37.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « πληήξεζε 

αλειθπζηήξα ζε δεκνηηθό θηίξην ηεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ ζηελ Σζαγθαξάδα γηα ηνπο κήλεο 

Οθηώβξην – Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην 2017 », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  281/12-

01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

38.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « πληήξεζε 

θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  284/12-01-2018  

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

39.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Δλνηθίαζε θαη 

εθζεζηαθή θαηαζθεπή πεξηπηέξνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ζηελ έθζεζε ζηελ TTG 

RIMINI INCONTRI 2017, ζηηο 12-14/10-2017 ζηελ Ηηαιία », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  292/12-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

40.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Σαθηηθόο 

έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ρξήζε 2016 », ζύκθσλα κε 

ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  297/12-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

41.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  κε ζέκα: « Γεκνζηεύζεηο », 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  262/11-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

42.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  κε ζέκα: « Γεκνζηεύζεηο », 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  15965/19-12-2017  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

43.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Καζαξηζκόο 

αγξνηηθνύ δηθηύνπ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Κηζζνύ) », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  381/17-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

44.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Καζαξηζκόο 

αγξνηηθνύ δηθηύνπ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Μνύξεζη) », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  383/17-01-2017  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
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45.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Καζαξηζκόο 

αγξνηηθνύ δηθηύνπ Γ. Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Πνπξίνπ) », ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  380/17-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

46.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Κηεληαηξηθέο 

ππεξεζίεο πεξίζαιςεο αδέζπνησλ δώσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ », ζύκθσλα 

κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  427/19-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

47.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Γηνξγάλσζε 

εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξνκήζεηαο αγαζώλ &ππεξεζηώλ – Ν. 4412/2016», ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  

303/12-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ 
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