
 

      

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               Εαγορά 20/04/2018     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                Αριθμ. Πρωη:4614  

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   5ης  Σακηικής  σνεδρίαζης  νηθ. έηνπο 2018 ηνπ  

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ .   

   

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζαο πξνζθαινύκε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο- Μνπξεζίνπ, ζηελ Εαγορά, ηελ 24η   

Απριλίοσ 2018, εκέξα Σρίηη θαη ώξα  7.30΄μ.μ. ζηελ  5η Σακηική  σνεδρίαζη ηνπ 

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 

1.Απνδνρή θαηαλνκήο πνζνύ ύςνπο 222.800,00€ από ην ΤΠΕΔΔΑ, θαηόπηλ ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. 3628/26-03-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

2.Λήςε απόθαζεο πεξί απνδνρήο θαη θαηαλνκήο πνζνύ πνπ αθνξά ρξεκαηνδόηεζε γηα 

Ππξνπξνζηαζία. 

 

3.Πξόζιεςε πδξνλνκέσλ άξδεπζεο γηα ην έηνο 2018 ζηνλ Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ. 

 

4.Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: « ΜΕΛΕΣΗ ΔΘΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΟΘΚΘΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΚΑΘ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ 

ΑΔΑ: 6ΔΝ4ΩΡΚ-ΥΗΦ



ΔΘΚΣΤΩΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΑΘ ΣΕΤΥΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΘΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΘΜΩΝ», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

5.πδήηεζε επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 228/2017 Α.Δ.. κε ζέκα: «πδήηεζε επί ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 2263/15-03-2017 αηηήζεσο ησλ θ. Δεκήηξηνπ νπιηάλε θαη Γιπθεξίαο 

νπιηάλε, κε ζέκα: επηζθεπή δεκνηηθνύ δξόκνπ ζηε ζέζε Αδαπάηεο ηεο Σ.Κ. Μνύξεζη». 

 

6.Λήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ΄νλόκαηη θ. Αγγέιηθα Δεκήηξηνπ , ζύκθσλα 

κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 4119/10-04-2018 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

7.Λήςε απόθαζεο πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο παξαιαβήο 

ηνπ έξγνπ : « Μνλνπάηηα Δήκνπ Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ», θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδην ηκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

8.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3640/26-03-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

9.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3700/27-03-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

10.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3811/29-03-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

11.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ  ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3972/03-04-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

12.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3895/02-04-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

13.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3958/03-04-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

14.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  3954/03-04-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

15.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζίαο   ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  4118/10-04-2018 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΔΝ4ΩΡΚ-ΥΗΦ



 

16.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 3709/27-03-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΗΟ 

9363 . 

 

17.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 4356/13-04-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ νρήκαηνο ΜΕ 

44459 . 

 

18.Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 4295/12-04-2018 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ 

Δήκνπ . 

 

19.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Αλειίνπ ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4581/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

20.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4585/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

21.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Μαθξπξάρεο) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4544/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

22.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Μνπξεζίνπ ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4547/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

23.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Αγίνπ 

Δεκεηξίνπ) », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4549/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ . 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΔΝ4ΩΡΚ-ΥΗΦ



 

24.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο ) 

», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4541/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ . 

 

25.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Μνύξεζη ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4560/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

26.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Αλειίνπ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4552/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

27.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Δ.Κ. Ζαγνξάο) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4558/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

28.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο) 

», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4542/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ . 

 

29.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Κηζζνύ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4559/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

30.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4556/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

 

31.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από ζενκελίεο ζην Δήκν Ζαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Δ.Κ. Ζαγνξάο ) », 

θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4577/19-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Δήκνπ . 

ΑΔΑ: 6ΔΝ4ΩΡΚ-ΥΗΦ



 

32.Έγθξηζε πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ κε ηίηιν: «Παξνρή 

ππεξεζηώλ αλάπηπμεο & νξγάλσζεο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Δήκνπ κε εθαξκνγέο 

γεσπιεξνθνξηθήο - GIS », θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4605/19-04-2018 εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Δήκνπ . 

 

 

     

                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

                                                     

   ΥΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                            

ΑΔΑ: 6ΔΝ4ΩΡΚ-ΥΗΦ
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