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ΔΗΜΟ   ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ                                 Αρικμ. πρωτ.  547               
               

                                                                             

                                         
        ΠΡΟ  κ.κ. 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

Σακτικά Μζλθ  Οικονομικισ Επιτροπισ 

Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου 

(με τθν παράκλθςθ όςοι αδυνατοφν να παραβρεκοφν 

να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ το αναπλθρωματικό μζλοσ) 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη 03
ηρ

 Έκηακηηρ  ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ»   
 

           Καλείςτε να προςζλκετε ςε  Δθμόςια υνεδρίαςθ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 
που κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζαγοράσ τθν  28θ  του μθνόσ Ιανουαρίου  
του ζτουσ 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11.00π.μ., για  ςυηιτθςθ και λιψθ  των 
αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ αναβλθκείςασ ςυνεδρίαςθσ  λόγω μθ απαρτίασ και 
δεδομζνθσ τθσ απουςίασ του προζδρου και αντιπροζδρου λόγω κατεπείγουςασ 
ςυνάντθςθσ με φορείσ τθσ κυβζρνθςθσ για κζματα του Διμου,  ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ  του άπθπος 77 ηος Ν.4555/18)  

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

                                                                       & 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ 

 

                                                                    

                                                                              ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ 
                                                            

ςνημμένα: 

Πίνακαρ Θεμάηων ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

1 ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ   
2 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 

3 ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
4 ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
5 ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

6 ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
ΑΔΑ: Ψ56ΥΩΡΚ-ΒΙΕ



 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ ΣΙ 28/01/2020 

ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.   547/27.01.2020 

 
 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 :   «Πεξί έγθξηζεο Απνθάζεσλ Δεκάξρνπ πνπ ειήθζεζαλ  γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο». 

 ΘΕΜΑ 2
Ο
:  «Περί οριζμού δικηγόρων για σποθέζεις ηοσ Δήμοσ παροτή γνωμοδοηήζεων και 

έγκριζης πινάκων αμοιβών» 
 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 :  «Πεξί έγθξηζεο 2

νπ
 Πξαθηηθνύ ηνπ δηαγσληζκνύ κε Πξόζθιεζε ζε 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ ππεξεζία "Απνρηνληζκόο Δεκνηηθώλ νδώλ, Δήκνπ Ζαγνξάο 

Μνπξεζίνπ"». [Δεκνηηθή Ελόηεηα Ζαγνξάο] 

ΘΕΜΑ 4
Ο
:  «Πξόζθιεζε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ ππεξεζία 

«Απνρηνληζκόο Δεκνηηθώλ Οδώλ Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Μνπξεζίνπ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο 

Μνπξεζίνπ" γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΗΜΟΥ , ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 8.977,60€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.» 
 

ΘΕΜΑ 5
Ο: «Πεξί έγθξηζεο επείγνπζαο δαπάλεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εμόθιεζή 

ηεο [Τ.Π.Υ. 2529/11-01-2020 πνζνύ 11,00€]». 

 

 

ΘΕΜΑ 6
Ο: «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ θαηαβνιή  απνδεκίσζεο ζε ηδηώηε γηα δεκηά πνπ 

πξνθιήζεθε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα απνρηνληζκνύ ησλ Δεκνηηθώλ Οδώλ 

ηεο ΤΚ Τζαγθαξάδαο, ζύκθσλα κε ηελ 290/2019 Α.Δ.Σ. ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο 

Μνπξεζίνπ»  

 

 

 

 

 
 

ΑΔΑ: Ψ56ΥΩΡΚ-ΒΙΕ
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