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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

3ης

Σακηικής

σνεδρίαζης

νηθ. έηνπο 2019 ηνπ

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ .
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζαο πξνζθαινχκε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 12η
Φεβροσαρίοσ 2019, εκέξα Σρίηη θαη ψξα 06:00΄μ.μ. ζηελ 3η Σακηική

σνεδρίαζη

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:
1.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο θαη πξνζδηνξηζκφο ελεξγεηψλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο
ππ’αξίζκ. ππνπξγηθήο απνθ. , αξηζκ. νηθ. 2/6748/ΓΛΚ/24-01-2019 (ΦΔΚ Β’ 194) ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ , Γ. Υνπιηαξάθε.
2.Αλακφξθσζε (1ε ) πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ 2019.
3.Έγθξηζε 4νπ Σξηκήλνπ εζφδσλ – εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ
Εαγνξάο– Μνπξεζίνπ.
4.Λήςε απφθαζεο πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2019 έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ κε
θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (Κ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην
ππ΄αξηζκ. πξση. : νηθ. 3955/21-01-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
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5.Λήςε απφθαζεο πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2019 έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ζην Γήκν
Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ , ζχκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. : νηθ. 3955/21-01-2019
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
6.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 1590/07-02-2019 αηηήζεσο ησλ Φηιφδσσλ
Αλαηνιηθνχ Πειίνπ.
7.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 10469/06-09-2018 αηηήζεσο θαηνίθσλ ηεο Σ.Κ.
Κηζζνχ .
8.Λήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, αξηζκνχ ζέζεσλ πδξνλνκέσλ
θαη ηνκέα γηα θάζε ζέζε.
9.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ ηξφπν μχιεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ
αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ .
10.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 651/28-01-2019 επηζηνιήο ηνπ θ. Νηθφιανπ
Γεκεηξηάδε, ζρεηηθά κε δσξεά αθηλήηνπ ζηελ Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο ηνπ Γήκνπ καο.
11.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 11434/05-10-2018 αηηήζεσο θ. Πιαθαξνχ
Γήκεηξαο , ζρεηηθά κε απνθαηάζηαζε θνηλνηηθνχ δξφκνπ ζηελ Σ.Κ. Αλειίνπ ηνπ Γήκνπ
καο.
12.Λήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηεζλή ηνπξηζηηθή
έθζεζε ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ηνπ Μνλάρνπ FREE 2019 θαη εμεηδίθεπζε

δηάζεζεο πίζησζεο, θαηφπηλ ηεο απφ 18-01-2019 εηζεγήζεσο ηεο Σνπξηζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ .
13.Λήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο κεηαθίλεζεο αηξεηψλ ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο .
14.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνχ επ΄νλφκαηη θ. Μπνχξα νθίαο,
θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 577/25-01-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ
Γήκνπ.
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15.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 741/29-01-2019 ηεο
Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ζέκα: «Καηαγγειία κίζζσζεο
θαη ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ κηζζσκάησλ απφ ηνλ θ. Αγγέιηθα
Γεκήηξην ηνπ ηαχξνπ , γηα δεκνηηθφ ρψξν ζηνλ νηθηζκφ Άγ. αξάληα».
16.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 799/30-01-2019 ηεο
Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ζέκα: «Καηαγγειία κίζζσζεο
θαη ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ κηζζσκάησλ απφ ηελ θ. Ενχκπνπ Μαξία
ηνπ Νηθνιάνπ , γηα ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ( ηνπξηζηηθφ πεξίπηεξν) ζηελ ζέζε
Μπινπφηακνο ».
17.πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 810/30-01-2019 ηεο
Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ζέκα: «Καηαγγειία κίζζσζεο
θαη ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ κηζζσκάησλ απφ ηνλ θ. Βφληδν
Κσλζηαληίλν – Γηαλέιιν ηνπ Ησάλλε , γηα ην δεκνηηθφ αθίλεην, θαηάζηεκα Νν 6-7 ( εληαίν)
ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγ. Ησάλλε».
18.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 14961/28-12-2018 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνχκελσλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ
9246.
19.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 176/10-01-2019 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνχκελσλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΤ
9285.
20.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν « Ννκηθέο
Τπεξεζίεο – θ. Κιεηδσλάξεο », θαηφπηλ ηεο απφ 31-12-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.
21.Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Ννκηθέο
Τπεξεζίεο – θ. Άλλα Μαξία Παπαδεκεηξίνπ », θαηφπηλ ηεο απφ 31-12-2018 εηζεγήζεσο
ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.
22.Έγθξηζε πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ- εξγαζηψλ, θαηφπηλ ηεο
ππ΄αξηζκ. πξση. 222/11.01.2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ.
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23. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε αίηεζε ΠΑΝΟΤ ΠΑΤΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. ,γηα
έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο

κνπζηθψλ νξγάλσλ , γηα ην

θαηάζηεκα πνπ δηαηεξεί ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Σζαγθαξάδαο , θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ.
πξση. 1580/07-02-2019 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ καο.
24.πδήηεζε επί ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 1/30-01-2019 εγγξάθνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Κ.
Σζαγθαξάδαο ζρεηηθά κε αίηεζε γηα θνπή πιαηάλσλ ζηελ ζπλνηθία Αγίσλ Σαμηαξρψλ ηεο
Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

