
            
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               Ζαγορά 11/09/2020               

ΔΗΜΟ   ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ                                 Αριθμ. πρωτ.  9137               
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Σακτικά Μζλη  Οικονομικήσ Επιτροπήσ 

Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου 

(με την παράκληςη όςοι αδυνατοφν να παραβρεθοφν 

να ενημερώςουν εγκαίρωσ το αναπληρωματικό μζλοσ) 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη 19
ηρ

 Σακηικήρ  ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ»   
 

           Καλείςτε να προςζλθετε ςε  Δημόςια Σακτική  υνεδρίαςη  τησ Οικονομικήσ 
Επιτροπήσ, που θα διεξαχθεί την  15η του μηνόσ επτεμβρίου  του ζτουσ 2020, ημζρα 
Σρίτη και ώρα 11.00π.μ., κατόπιν τησ  9137/11-09-2020 πρόςκληςη του προζδρου 
αυτήσ, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλη, με βάςη 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: Ψ59ΧΩΡΚ-ΗΜΔ



 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ ΣΙ 15/09/2020 

ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.   9137/11.09.2020 

  
 

ΘΕΜΑ 1ο :  «Περί ζγκριςθσ πρακτικϊν άγονου διαγωνιςμοφ για τθν εκμίςκωςθ 
Δθμοτικισ Αποκικθσ ςτθν Σ.Κ. Μακρυράχθσ» 
 
ΘΕΜΑ 2ο :  Περί αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο:  
«Κακαριςμόσ-υντιρθςθ φρεατίων – υδρομάςτευςθ πθγϊν φδρευςθσ Δ.Ε.Μουρεςίου 
 
 ΘΕΜΑ 3ο:  Περί αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο:  
 «Κακαριςμόσ καλντεριμιϊν-μονοπατιϊν Διμου Ζαγοράσ- Μουρεςίου», με ιδία μζςα. 
 
ΘΕΜΑ 4ο :   Περί αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο:  
 «Κακαριςμόσ αγροτικοφ δικτφου Διμου Ζαγοράσ-Μουρεςίου(Δ.Κ.Ζαγοράσ)», με ιδία 
μζςα. 

 
ΘΕΜΑ 5ο : Περί αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ δαπάνθσ με τίτλο:  
«Δθμιουργία Φακζλου για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ 
Δθμοτικϊν Καταςτθμάτων του Διμου Ζαγορασ Μουρεςίου», με ιδία μζςα. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Περί αδυναµίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ µε τίτλο  «Μεταφορά ογκωδϊν 
απορριμμάτων ςτο  Χ.Τ.Σ.Α. Βόλου», µε ίδια µζςα. 
 

ΘΕΜΑ 7ο: «Περί ζγκριςθσ Αποφάςεων Δθμάρχου που ελιφκθςαν  για τθν 
αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από κεομθνίεσ». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί αιτιματοσ τθσ εταιρίασ  "ΣΙΑΝΑΚΑ & ΙΑ Ο.Ε." για τθν εκ νζου χοριγθςθ 
παράταςθσ 60 θμερϊν ςτθ ςφμβαςθ ‘Προμικειασ και τοποκζτθςθσ εξοπλιςμοφ 
παιδικϊν χαρϊν». 

 ΘΕΜΑ 9ο : «Περί εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ ςτο 
Νομικό Πρόςωπο ΚΕΔΗΖΑΜ ( παρ.1 του άρκρου 14 του Ν.4625/19)  

[ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 113/4-8-2020 ΑΠΟΦΑΗ Δ.. του Διμου Ζαγοράσ Μουρεςίου ΑΔΑ: 
Ω1ΞΩΡΚ-Ν26 ΚΑΕ 00-6715.01 Επιχοριγθςθ τθσ ΚΕΔΗΖΑΜ για τθν αντιμετϊπιςθ του COVID 19 
για τθν βοικεια των ευπακϊν και ευάλωτων ομάδων του Διμου μασ μζςω του προγράμματοσ 
"Βοικεια το πίτι"]». 
 

 ΘΕΜΑ 10ο: «Περί ψιφιςθσ δαπάνθσ – ανάλθψθσ χρθμάτων για τθν τακτοποίθςθ 
αυκαιρζτου ιδιοκτθςίασ του ΚΑΔ Φιλ. χασ Ευκ. Χριςτοποφλου» 
 
 ΘΕΜΑ 11ο: «Περί οριςμοφ δικθγόρων για υποκζςεισ του Διμου, παροχισ 
γνωμοδοτιςεων και ζγκριςθσ πινάκων αμοιβϊν». 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
ΑΔΑ: Ψ59ΧΩΡΚ-ΗΜΔ



 ΘΕΜΑ 12ο: «Διζήγηζη για 7
η
 Αναμόπθωζη  εζόδων- εξόδων πποϋπ/ζμού, ηος Γήμος 

Εαγοπάρ  Μοςπεζίος, οικ. έηοςρ 2020 και ςποβολή αςηήρ  ζηο Γημ. Σςμβούλιο για λήψη 

απόθαζηρ» 
 
 

 ΘΕΜΑ 13ο: «Πεπί έγκπιζηρ έκθεζηρ Α΄& Β΄ ηπιμήνος  εζόδων- εξόδων πποϋ/ζμού  ηος 

Γήμος Εαγοπάρ-Μοςπεζίος οικον. έηοςρ 2020 και ςποβολή αςηού ζηο Γημ. Σςμβούλιο 

για έγκπιζη» 
 

ΑΔΑ: Ψ59ΧΩΡΚ-ΗΜΔ
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