
            
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               Ζαγορά 20/07/2022               

ΔΗΜΟ   ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ                                             Αρικμ. πρωτ.    7115 
Γραμματεία Οικονομικισ Επιτροπισ 
             
               

                                                                             
                                         

        ΠΡΟ  κ.κ. 
 
                                                       

 
 
 
 
 

 
Σακτικά Μζλθ  Οικονομικισ Επιτροπισ 

Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου 
(με τθν παράκλθςθ όςοι αδυνατοφν να παραβρεκοφν 

να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ το αναπλθρωματικό μζλοσ) 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ 21θσ Σακτικισ  υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ»   
 
 
           Καλείςτε να προςζλκετε ςε δθμόςια Σακτικι  υνεδρίαςθ  τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ,   που κα διεξαχκεί διά ηϊςθσ, ςφμφωνα με το Ν.4940/2022,  τθν  26θ   
Ιουλίου 2022 θμζρα Σρίτθ  και ϊρα 09:00, κατόπιν τθσ 7115/20.07.2022 πρόςκλθςθ του 
προζδρου αυτισ, ςτα ςυνθμμζνα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, με βάςθ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ  του άρκρου 77 του Ν.4555/18).  
    
 

 
Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

                                                                       & 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

 
                                                                    

                                                                              ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
                                                            

υνθμμζνα: 
Πίνακασ Θεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ. 
 

1 ΑΛΣΙΝΗ ΑΝΕΣΗ   
2 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 
3 ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
4 ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
5 ΚΑΣΙΦΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
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: ΨΧΓΞΩΡΚ-ΝΦΕ



 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ ΣΙ 26/07/2022 

ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 7115/20.07.2022 
 

 
 ΘΕΜΑ 1ο:  «Περί ζγκριςθσ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, μζςω 
ΕΗΔΗ, του ζργου ‘ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΙ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ’, ζγκριςθ 
τθσ υπ’ αρικμ. 6200/27-06-2022 μελζτθσ, ζγκριςθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ, όρων 
διακιρυξθσ και οριςμοφ επιτροπισ διαγωνιςμοφ». 
 
 ΘΕΜΑ 2Ο:  «Περί ζγκριςθσ αποφάςεων Δθμάρχου, υπ’ αρικμ. 399 & 403 λόγω 
κατεπείγουςασ ανάγκθσ,  για ηον καθαπιζμό δαζικού δικηύος για ηην καηαπολέμηζη 

πςπκαγιών ζηη Δ.Ε Ζαγοπάρ και Δ.Ε. Μοςπεζίος, με ηην διαδικαζία ηηρ 

διαππαγμάηεςζηρ λόγυ καηεπείγοςζαρ ανάγκηρ (Άπθπο 32 παπ 2(γ) Ν.4412/16)» 

 

 ΘΕΜΑ 3Ο:  «Περί κακοριςμοφ αρικμοφ προςλαμβανόμενων ατόμων με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για τθν κάλυψθ αναγκϊν κακαριότθτασ ςχολικϊν 

μονάδων του Διμου και ωρϊν θμεριςιασ απαςχόλθςθσ τουσ ςφμφωνα με το υπ’ 

αρικμ. πρωτ. 45941/11-07-2022 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν».  

 
 ΘΕΜΑ 4Ο: «Περί οριςμοφ δικθγόρων για υποκζςεισ του Διμου, παροχισ 

γνωμοδοτιςεων και ζγκριςθ πινάκων αμοιβϊν» 

 

ΘΕΜΑ 5Ο: «Περί ζγκριςθσ δαπάνθσ μετακίνθςθσ Δθμάρχου και εξειδικευςθ τθσ 

πίςτωςθσ». 

ΘΔΜΑ 6ο  : «Λήυη απόθαζης περί αποδοτής και καηανομής τρημαηοδόηηζης ποσ 
αθορά ηο Πρόγραμμα: Βοήθεια ζηο ζπίηι 2022 (Α Γόζη)»  
 

Θέμα 7
ο
: «Λήτη απόθαζηρ πεπί αποδοσήρ και καηανομήρ σπημαηοδόηηζηρ για 

κάλςτη δπάζευν πςποπποζηαζίαρ» 

 

Θέμα 8
ο
: «Λήτη απόθαζηρ πεπί αποδοσήρ και καηανομήρ σπημαηοδόηηζηρ 

ΥΠΕΣ, για ανηιμεηώπιζη ζημιών και καηαζηποθών πος πποκαλούνηαι από 

θεομηνίερ» 

 
ΘΕΜΑ 9

ο
: «Λήτη απόθαζηρ πεπί αποδοσήρ και καηανομήρ σπημαηοδόηηζηρ για ηην κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών, λόγυ αύξηζηρ ηος ενεπγειακού κόζηοςρ». 

 
ΘΕΜΑ 10

ο
: «Λήτη απόθαζηρ για ηποποποίηζη ηηρ καηανομήρ ηηρ ςπ’απιθμ 33247/28-04-2021 

απόθαζηρ ΥΠΕΣ». 

ΑΔΑ: ΨΧΓΞΩΡΚ-ΝΦΕ
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