
            
 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                               Ζαγοπά 05/11/2021               

ΔΗΜΟ   ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ                                Απιθμ. ππωη.  10816  

              

               

                                                                             

                                         

        ΠΡΟ  κ.κ. 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Σακηικά Μέλη  Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

Δήμος Ζαγοπάρ – Μοςπεζίος 

(με ηην παπάκληζη όζοι αδςναηούν να παπαβπεθούν 

να ενημεπώζοςν εγκαίπωρ ηο αναπληπωμαηικό μέλορ) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη 28
ηρ

 Σακηικήρ   ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ»   
  

                 Καλείςτε να προςζλθετε ςε Σακτική υνεδρίαςη  τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ,   
που θα διεξαχθεί  με ηηλεδιάζκεψη ζύμθωνα με ηο άπθπο 10 ηηρ από 11-3-2020 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟΤ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και ηην με 

απιθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7) εγκύκλιο ηος Τποςπγείος 

Εζωηεπικών, ηην Σρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00, κατόπιν τησ 10816/05-11-
2021 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 ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 
                                                            

ςνημμένα: 

Πίνακαρ Θεμάηων ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

 

 

 

 

 

1 ΑΛΣΙΝΗ ΑΝΕΣΗ   
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: Ψ18ΒΩΡΚ-Ο31



ΠΘΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΧΝ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ    

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΣΘ 09/11/2021 

ΠΟΤ ΕΠΘΤΝΑΠΣΕΣΑΘ ΣΗ ΜΕ ΑΡΘΘΜ. ΠΡΧΣ. 10816/05.11.2021 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκπιζη ηος Ππυηοκόλλος Πποζυπινήρ και Οπιζηικήρ Παπαλαβήρ Έπγος 

με ηίηλο «Αποκαηάζηαζη καηεζηπαμμένος οδοζηπώμαηορ πος πποκλήθηκε από 

θεομηνία, ενηόρ οικ. Αγίος Ιυάννη ηος Γήμος Εαγοπάρ Μοςπεζίος» 
 

              ΘΕΜΑ 2ο:  «Περί ζγκριςησ πρακτικοφ ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ 
προςφορών, για την καταςκευή του ζργου: ΄Αποκατάςταςη εςωτερικήσ οδοποιίασ κεντρικήσ 
οδοφ οικιςμοφ Ξουριχτίου Δήμου Ζαγοράσ Μουρεςίου΄». 
 

  ΘΕΜΑ 3ο:   «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 449 Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 
ΘΕΜΑ 4ο :  «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 435 Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 
ΘΕΜΑ 5ο :   «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 432 Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 

ΘΕΜΑ 6ο :   «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 444 Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 
ΘΕΜΑ 7ο    :  «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 418  Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 

ΘΕΜΑ 8ο    :  «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 422  Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 
ΘΕΜΑ 9ο    :  «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 420  Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 
ΘΕΜΑ 10ο    :  «Περί ζγκριςησ τησ υπ’ αριθμ. 424  Απόφαςησ ανάθεςησ του Δημάρχου (άρθρο 32 

παραγ. 2γ Ν4412/16)» 

 
ΘΕΜΑ 11ο:  «Περί οριςμοφ δικηγόρων για υποθζςεισ του Δήμο, παροχήσ γνωμοδοτήςεων και 
ζγκριςησ πινάκων αμοιβών» 
 
ΘΕΜΑ 12ο:   «Λήυη απόθαζης περί αποδοτής και καηανομής τρημαηοδόηηζης 

σπόλοιποσ ποζού από ηην σπ’ αριθμ 33247/28-04-2021 τρημαηοδόηηζη ηοσ ΥΠΕΣ». 
 
 

ΑΔΑ: Ψ18ΒΩΡΚ-Ο31



ΘΕΜΑ 13ο: «Λήυη απόθαζης περί αποδοτής και καηανομής τρημαηοδόηηζης ποσ αθορά 

ηην κάλσυη δαπάνης μιζθοδοζίας ηοσ προζφπικού καθαριόηηηας με ζτέζης εργαζίας 
οριζμένοσ τρόνοσ ζε ζτολικές μονάδες». 
 
 
ΘΕΜΑ 14ο:«Λήτη απόθαζηρ πεπί καηανομήρ σπημαηοδόηηζηρ πος αθοπούζε ηη ναςαγοζυζηική 

κάλςτη».  

 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήυη απόθαζης περί αποδοτής ποζού 67.623,47  από ηην σπ’ αριθμ 

75229/21 τρημαηοδόηηζη από ηο ΤΠ&Δ». 
 
 

ΘΕΜΑ 16ο: «Πεπί έγκπιζηρ έκθεζηρ Γ΄ ηπιμήνος  εζόδυν - εξόδυν πποϋ/ζμού και 

ιζολογιζμού,  ηος Γήμος Εαγοπάρ-Μοςπεζίος οικον. έηοςρ 2021 και ςποβολή αςηού και 

ηος εγκεκπιμένος με ηην 202/2021 Α.Ο.Δ., Β΄ Τπιμήνος  2021, ζηο Γημ. Σςμβούλιο για 

έγκπιζη» 
 
 

ΘΕΜΑ 17ο: «Περί ζγκριςησ τησ δαπάνησ μετακίνηςησ του Δημάρχου ςτην Αθήνα  και 
εξειδίκευςη διάθεςησ πίςτωςησ»  
 
 
ΘΕΜΑ 18ο:  «Περί  ζγκριςησ  διενζργειασ ανοιχτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, μζςω ΕΗΔΗ, 
για το  ζργο, με τίτλο: ‘ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΕΙΟΤ’,  ζγκριςησ τησ μελζτησ, 
ζγκριςη τευχών δημοπράτηςησ, τεχνικών προδιαγραφών  & όρων διακήρυξησ και οριςμόσ 
επιτροπήσ διαγωνιςμοφ μετά από κλήρωςη από το ΜΗΜΕΔ». 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ18ΒΩΡΚ-Ο31
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