
     

                            Εαγορά. 09-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 127/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη. 10350                                                                                                                     

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 20ης /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης 

Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

ΘΔΜΑ: «Αποδοχι απόφαςθσ ζνταξθσ –χρθματοδότθςθσ και κακοριςμόσ εκπροςϊπου για 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το ζργο: «υντιρθςθ, ανάδειξθ και ςιμανςθ πεηοπορικϊν 

διαδρομϊν (μονοπάτια) του Διμου Ζαγοράσ -Μουρεςίου» προχπολογιςμοφ 248.000,00 € 

ςυμπ. Φ.Π.Α. 

    Σηη Ζαγοπά, ζήμεπα, 09
η 

 ηος μηνόρ Οκηωβπίος 2020 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 

11:00   ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηος Δήμος  Ζαγοπάρ - Μοςπεζίος ζςνήλθε  ύζηεπα 

από ηην 10098/05-10-2020  ππόζκληζη ηος Πποέδπος, πος επιδόθηκε με 

αποδεικηικό ζηα μέλη η Οικονομική Επιηποπή,  με βάζη  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  

άρκρου 77 του Ν. 4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα ζξι (6)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                         1.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                         
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ    
4. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
5.  ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
6. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ                                              

     

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                     

                  

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ύζηεπα από διαπίζηωζη ηηρ απαπηίαρ κήπςξε ηην 

έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ και  ειζηγούμενορ  ηο 2
ο 

 θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ καηέθεζε 

ειςιγθςθ για ζνταξθ –χρθματοδότθςθ και κακοριςμόσ εκπροςϊπου για υπογραφι τθσ 

ΑΔΑ: 6Ι0ΚΩΡΚ-Μ36



ςφμβαςθσ για το ζργο: «υντιρθςθ, ανάδειξθ και ςιμανςθ πεηοπορικϊν διαδρομϊν 

(μονοπάτια) του Διμου Ζαγοράσ -Μουρεςίου» προχπολογιςμοφ 248.000,00 € ςυμπ. 

Φ.Π.Α.: 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΘΑ     Ζαγορά,    06-10-2020 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

Ειςιγθςθ 

 

Θζμα: «Αποδοχι απόφαςθσ ζνταξθσ –χρθματοδότθςθσ και κακοριςμόσ 

εκπροςϊπου για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το ζργο: «υντιρθςθ, ανάδειξθ και 

ςιμανςθ πεηοπορικϊν διαδρομϊν (μονοπάτια) του Διμου Ζαγοράσ -Μουρεςίου» 

προχπολογιςμοφ 248.000,00 € ςυμπ. Φ.Π.Α. 

 Όπωσ ιδθ γνωρίηεται ςτο πλαίςιο τθσ 1θσ Πρόςκλθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ 

CLLD/LEADER τθσ ΕΑΠ ΑΕ ο Διμοσ  υπζβαλε το ζργο με τίτλο: ««υντιρθςθ, ανάδειξθ και 

ςιμανςθ πεηοπορικϊν διαδρομϊν (μονοπάτια) του Διμου Ζαγοράσ -Μουρεςίου»  ςτθν 

Τποδράςθ 19.2.4.3 «τιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ 

αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ 

υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι προβολι, 

προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ)» του Τπομζτρου 19.2 του Μζτρου 19 του 

«Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020». 

Με τθν υπϋ αρικμ. 3032/11-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΜΦ7ΛΡ-1ΩΖ) Απόφαςθ του  

Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ  το ωσ άνω ζργο εντάςςεται προσ χρθματοδότθςθ ςτο Σοπικό 

Πρόγραμμα CLLD/LEADER με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016037045. 

 

υνεπϊσ θ Οικονομικι Επιτροπι  κα πρζπει με απόφαςι τθσ : 

ΑΔΑ: 6Ι0ΚΩΡΚ-Μ36



1.  Να αποδεχτεί τθν απόφαςθσ ζνταξθσ –χρθματοδότθςθσ του ζργου με τίτλο: 
«υντιρθςθ, ανάδειξθ και ςιμανςθ πεηοπορικϊν διαδρομϊν (μονοπάτια) του 
Διμου Ζαγοράσ -Μουρεςίου»  με κωδικό ΟΠΑΑ 0016037045 ςτο Σοπικό 
Πρόγραμμα CLLD/LEADER τθσ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Πθλίου ΑΕ (ΕΑΠ ΑΕ) – 
Αναπτυξιακι Α.Ε. ΟΣΑ και ςυγκεκριμζνα ςτθν Τποδράςθ 19.2.4.3 «τιριξθ για 
επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 
ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ 
υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι 
προβολι, προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ)» του Τπομζτρου 19.2 
του Μζτρου 19 του «Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020» 
προχπολογιςμοφ 248.000,00 € ςυμπ. Φ.Π.Α. 

2.  Να ορίηει τον Διμαρχο Ζαγοράσ – Μουρεςίου για υπογράψει τθν ςχετικι 
ςφμβαςθ. 
 
 

 

Η Οικονομικι Επιτροπι 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 άρκρο 77 του Ν.4555/18) και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ  

  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδζχεται τθν απόφαςθσ ζνταξθσ –χρθματοδότθςθσ του ζργου με τίτλο: 
«υντιρθςθ, ανάδειξθ και ςιμανςθ πεηοπορικϊν διαδρομϊν (μονοπάτια) του 
Διμου Ζαγοράσ -Μουρεςίου»  με κωδικό ΟΠΑΑ 0016037045 ςτο Σοπικό 
Πρόγραμμα CLLD/LEADER τθσ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Πθλίου ΑΕ (ΕΑΠ ΑΕ) – 
Αναπτυξιακι Α.Ε. ΟΣΑ και ςυγκεκριμζνα ςτθν Τποδράςθ 19.2.4.3 «τιριξθ για 
επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 
ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ 
υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι 
προβολι, προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ)» του Τπομζτρου 19.2 
του Μζτρου 19 του «Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020» 
προχπολογιςμοφ 248.000,00 € ςυμπ. Φ.Π.Α. 

2.  Ορίηει  τον Διμαρχο Ζαγοράσ – Μουρεςίου κο Παναγιϊτθ Κουτςάφτθ για να 
υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ. 

 

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 127/2020 

Αθού αναγνώζηηκε ηο ππακηικό αςηό ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ. 

Ο ππόεδπορ                                                                          Τα μέλη 

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: 6Ι0ΚΩΡΚ-Μ36



(ςπογπαθή)                                                                        (ςπογπαθέρ) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 
                            ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

ΑΔΑ: 6Ι0ΚΩΡΚ-Μ36
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