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Τακτικά Μέλη  Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

(με την παράκληση όσοι αδυνατούν να παραβρεθούν 

να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος) 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  3
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής»   
 

 

    Καλείστε να προσέλθετε σε  Δημόσια συνεδρίαση,  της Οικονομικής Επιτροπής, 

που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς την  28
η
  του μηνός 

Φεβρουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ,  για  συζήτηση και 

λήψη απόφασης στα συνημμένα, κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

[Αναμόρφωση προυπ/σμού, Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, Δικαστικές 

υποθέσεις], σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                                                       & 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

                                                                        ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                  

 

 

Συνηµµένα: 

Πίνακας Θεµάτων ηµερήσιας διάταξης. 

1 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3 ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

5 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6 ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΠΩΨΩΡΚ-ΕΣΧ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΙΣ 28/02/2017 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 1650/24.02.2017 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    

Θέµα 01
ο
: «Εισήγηση για αναµόρφωση  εσόδων- εξόδων προϋπ/σµού, του ∆ήµου 

Ζαγοράς  Μουρεσίου οικ. έτους 2017 και υποβολή αυτής  στο ∆ηµ. Συµβούλιο για 

λήψη απόφασης» 

 

Θέµα 02
ο
: Περί έγκρισης πρακτικών 1

ης
 φάσης, ελέγχου δικαιολογητικών, του 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού,  για την προµήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

κατά το έτος 2017»    

 
Θέµα 03

ο
: «Περί ορισµού δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου, παροχή 

γνωµοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αµοιβών» 

 

Θέµα 04
ο
: «Περί καθορισµού των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση 

∆ηµοτικού ελαιοπεριβόλου που βρίσκεται στην Κ. Γατζέα, σύµφωνα µε την 
260/2016 Α.∆.Σ.»   
 

Θέµα 05
ο
 : «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης 

του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017–ΚΑ 30.7311.80- 7.120,00€». 
 

Θέµα 06
ο
 : «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης 

του έργου: ‘ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ’ προϋπολογισµού οικ. έτους 2017–ΚΑ 25-7336.47- 10.000,00€». 
 

Θέµα 07
ο
 : «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης 

του έργου: *ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ*  ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ’ προϋπολογισµού οικ. έτους 2017–ΚΑ 30-7311.79- 6.900,00€». 
 

Θέµα 08
ο
 «Περί έγκρισης έκθεσης ∆΄ τριµήνου  εσόδων- εξόδων προϋ/σµού  του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2016 και υποβολή αυτού στο ∆ηµ. Συµβούλιο για 

έγκριση» 

 

Θέµα 09
ο
  «Περί έγκρισης δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί από την 

παγία προκαταβολή» 

  
 

ΑΔΑ: ΨΠΩΨΩΡΚ-ΕΣΧ
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