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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  4
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής»   
 

 

    Καλείστε να προσέλθετε σε  Δημόσια συνεδρίαση,  της Οικονομικής Επιτροπής, 

που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς την  20
η
  του μηνός Μαρτίου  του 

έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00πμ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

συνημμένα, θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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 ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΞΡΕΩΡΚ-Α1Κ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΙΣ 20/03/2017 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2287/16.03.2017 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    

 

Θέµα 01
ο
:  «Περί έγκρισης πρακτικών, της Επιτροπής Ενστάσεων, του 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού,  για την προµήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

κατά το έτος 2017»    

 
Θέµα 02

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

γνωµοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αµοιβών» 

 

Θέµα 03
ο
: «Περί καθορισµού των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση 

∆ηµοτικού ελαιοπεριβόλου που βρίσκεται στην ΤΚ Μούρεσι, στη θέση 
‘Κουκουναριά’, του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύµφωνα µε την 44/2017 
Α.∆.Σ.»   
 

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

∆ηµοτικού ελαιοπεριβόλου που βρίσκεται στην ΤΚ Μούρεσι, στη θέση 
‘Βαµβακιά’, του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου  σύµφωνα µε την 43/2017 
Α.∆.Σ.»   
 

Θέµα 05
ο
 : «Περί καθορισµού των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση 

∆ηµοτικού χώρου, που βρίσκεται στην ΤΚ Τσαγκαράδας, στη θέση ‘Άθωνας’  
του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου σύµφωνα µε την 47/2017 Α.∆.Σ.»   
 

Θέµα 06
ο
 : «Περί καθορισµού των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση 

∆ηµοτικού καταστήµατος, που βρίσκεται στην ΤΚ Κισσού, (‘ΠΕΤΡΙΝΟ’) του 
∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου σύµφωνα µε την 45/2017 Α.∆.Σ.»   
 

Θέµα 07
ο
 «Περί καθορισµού των όρων διακήρυξης για την µίσθωση χώρου, 

στον οικισµό Παπά Νερό της ΤΚ Μούρεσι  σύµφωνα µε την 33/2017 Α.∆.Σ.»   
 

Θέµα 08
ο
 «Περί καθορισµού των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση 

∆ηµοτικού καταστήµατος, που βρίσκεται στην ΤΚ Κισσού, (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) του 
∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου σύµφωνα µε την 46/2017 Α.∆.Σ.»   
 

Θέµα 09
ο
 «Περί καθορισµού των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση 

∆ηµοτικού χώρου, που βρίσκεται στον οικισµό Αγίου Ιωάννη της ΤΚ Αγίου 
∆ηµητρίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου σύµφωνα µε την 40/2017 Α.∆.Σ.»   
 

Θέµα 10
ο
  «Περί έγκρισης δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί από την παγία 

προκαταβολή» 

  

Θέµα 11
ο
  «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης 

του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ’ 

εγγεγραµµένο στον  προϋπολογισµό έτους 2017 του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου - ΚΑ 25-7331.31 & ποσού 5.000,00€-»  

ΑΔΑ: 7ΞΡΕΩΡΚ-Α1Κ



Θέµα 12
ο
  «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης 

του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΒΩΜΑ’  ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ εγγεγραµµένο στον  προϋπολογισµό 

έτους 2017 του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου - ΚΑ 25-7331.32 & ποσού 

6.100,00€-» 

 

Θέµα 13
ο
  «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης 

του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗ ∆.Ε. 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ εγγεγραµµένο στον  προϋπολογισµό έτους 2017 του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου - ΚΑ 25-7336.50 & ποσού 9.000,00€-» 

 

Θέµα 14
ο
  «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 

‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ εγγεγραµµένο στον  

προϋπολογισµό έτους 2017 του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου - ΚΑ 30-7333.36 

& ποσού 48.000,00€-» 

 

 

Θέµα 15
ο
  «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης 

του έργου: ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ’ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ εγγεγραµµένο στον  προϋπολογισµό έτους 2017 του 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου - ΚΑ 30-7333.37 & ποσού 3.000,00€-» 

 

Θέµα 16
ο
  «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 

‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ’ εγγεγραµµένο στον  

προϋπολογισµό έτους 2017 του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου - ΚΑ 30-7333.39 

& ποσού 46.900,00€-» 

 

Θέµα 17
ο
  «Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και καθορισµού του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου: ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ’ 

εγγεγραµµένο στον  προϋπολογισµό έτους 2017 του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου - ΚΑ 30-7323.30-» 

ΑΔΑ: 7ΞΡΕΩΡΚ-Α1Κ
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